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               Štipendiá a granty 2011/2012

Milí čitatelia,

dostávate do rúk Bulletin SAIA  
ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2011/2012.

Bulletin je určený všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo 
iné formy finančnej podpory mobilít. V ponuke sú príležitosti najmä pre
vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných 
pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných  
a vysokých škôl, učiteľov stredných škôl a pracovníkov štátnej správy 
do vyše 50 krajín sveta.

Slovenská akademická informačná agentúra už 20 rokov poskytuje poradenstvo záujemcom 
o štúdium v zahraničí a 15 rokov administratívne zabezpečuje pre Ministerstvo školstva SR 
program štipendií, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti školstva, 
vzdelávania, kultúry s takmer tridsiatkou krajín. 

Pravidelní čitatelia Bulletinu SAIA, návštevníci Akademického informačného centra v Bratislave 
alebo regionálnych pracovísk v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline či webovej 
stránky www.saia.sk vedia, že okrem štipendií ministerstva školstva existujú aj iné štipendijné 
ponuky/granty. 

Našou snahou bolo spracovať informácie o štipendiách čo najprehľadnejšie  
a najzrozumiteľnejšie. Rozdelili sme ich do dvoch skupín, podľa toho, či sú určené do 
konkrétnej krajiny, alebo či do viacerých krajín, prípadne bez určenia krajiny.  

Pri každej krajine nájdete aj zaujímavé webové stránky, na ktorých nájdete bližšie informácie. 
Bulletin sme rozšírili o základné informácie o uznávaní štúdia a o prehľad štandardizovaných  
a jazykových skúškach a testoch.

Redakcia

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách  majú informatívny charakter. Údaje boli aktuálne v čase zostavovania bulletinu (máj 2010).

Podrobnejšie a aktualizované informácie sú zverejňované na www.saia.sk a na uvedených webových stránkach.
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Ako sa uchádzať o štipendium

Ako začať?
 položte si otázku, kam chcete ísť, prečo a na ako dlho, čo pobytom v zahraničí chcete získať, v akom jazyku dokážete 
    študovať/skúmať,

 vyhľadajte si štipendijný program, oboznámte sa s jeho podmienkami,

 vyhľadajte si vysokú školu/univerzitu, výskumné pracovisko.

Kedy sa začať zaujímať o štipendijný pobyt?
 minimálne rok pred plánovanou cestou, aby ste mali dosť času splniť všetky podmienky štipendia (termín podania žiadosti, 
    prílohy atď.).

Prečo tak skoro?
 každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach a v žiadosti; bez splnenia čo i len jednej 
   podmienky môže vaša námaha vyjsť nadarmo, 
 aby energia a finančné prostriedky venované žiadosti nevyšli nazmar a neprišli ste neskoro; štipendiá sa v niektorých 
   prípadoch schvaľujú aj rok pred nástupom,

 uchádzačov môže byť viac, a tak okrem študijných a vedeckých výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť,  
    dodanie všetkých požadovaných dokladov (akceptačný list, odporúčacie listy, doklady o jazykových znalostiach, študijné  
    a vedecké výsledky, motivačný list, štrukturovaný životopis, odporúčania profesorov, zamestnávateľa a v niektorých prípadoch 
    aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.).

Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?
 žiadosť musí byť doručená alebo podaná on-line načas,

 akceptovaná je len kompletná žiadosť (vyplňte všetky kolónky, nehodiace sa vyčiarknite), s požadovaným počtom originálov  
   a fotokópií materiálov,

 žiadosť vás reprezentuje a často je jediným obrazom o vás,

 urobte si kópiu odovzdávaných materiálov.

Kde hľadať kontakty na vysoké školy/univerzity, ústavy?
 v informačných centrách SAIA, kde sú k dispozícii katalógy a databáza vysokých škôl z celého sveta  
   s možnosťou vyhľadávania podľa odboru

 na internete, napríklad www.saia.sk (Poradenstvo o štúdiu v zahraničí; Linky).

Odporúčanie uchádzačom

Odporúčame všetkým uchádzačom o štipendiá, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, aby pred podaním alebo zaslaním žiadosti navštívili 
niektoré z jej pracovísk v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline a poradili sa, či ich žiadosť obsahuje všetky 
potrebné podkladové materiály, či ju majú správne vyplnenú. 

Je vo vlastnom záujme uchádzača, aby jeho žiadosť bola v poriadku po formálnej stránke. Nekompletné materiály nebudú zaradené 
do výberového konania.

Uchádzate sa o viac štipendií?

Pri štipendiách, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o., sa síce môžete uchádzať o viac štipendií, pre všetky pobyty však platí, že jeden 
uchádzač môže v tom istom čase poberať len jeden typ štipendia. 

Termín uzávierky a spôsob predkladania žiadosti

Ak vás niektorá ponuka zaujme, podrobne sa oboznámte so 
znením výzvy. Zamerajte sa najmä na termín uzávierky a spôsob, 
akým musí byť prihláška a vyžadované podkladové materiály 
predložené.
Ako môže byť stanovený termín?

- priebežne
- do určitého dátumu (prípadne aj hodiny)

Ako predložiť žiadosť?
Je viacero možností: 

- v papierovej forme (originál, kópie – ak je vo výzve 
  uvedené, v akom poradí majú byť jednotlivé dokumenty  
  v sade zoradené, dodržte ho),
- v papierovej forme a súčasne aj elektronickej (mailom,  
  na CD),
- on-line, niektoré materiály musia byť naskenované  
  a priložené,
- on-line, niektoré materiály musia byť doručené v papierovej 
  forme.

Ak to z výzvy nie je jasné, overte si, či termín uzávierky znamená, 
že v tento deň stačí žiadosť podať (rozhoduje dátum poštovej 
pečiatky), alebo v tento deň musí byť žiadosť fyzicky na určenom 
mieste (často býva stanovená aj hodina uzávierky). 
V takom prípade musíte počítať s tým, že doručenie (najmä do 
zahraničia) môže trvať niekoľko dní. Niektorí vyhlasovatelia/
administrátori programov upozorňujú, že majú zriadený poštový 
priečinok a nepreberajú zásielky od doručovacích služieb, ktoré 
vyžadujú osobné prevzatie. Nespoliehajte sa, že termín stihnete, 
ak podklady pošlete mailom alebo faxom. Niektorí vyhlasovatelia/
administrátori programov upozorňujú, že takéto prihlášky 
neakceptujú.
Pri on-line prihlasovaní je spravidla stanovené obdobie, počas 
ktorého sa dá prihlásiť. Snažte sa prihlásiť čo najskôr, najmä  
v prípade, ak systém umožňuje do termínu uzávierky podklady 
dopĺňať/aktualizovať. Nespoliehajte sa, že ste jediný, kto si 
necháva prihlásenie „na poslednú chvíľu“. Môže sa stať, že 
systém bude preťažený a nepodarí sa vám prihlásiť. Pri on-line 
prihlasovaní si overte, či niektoré podkladové materiály nemusia 
byť do stanoveného termínu doručené poštou/osobne.
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Uchádzač o štipendium by mal vedieť, čo je...

...akceptačný/pozývací list

▪ akceptačný/pozývací list je predbežný písomný súhlas univerzity, fakulty, katedry, ústavu o tom,  
   že v prípade získania štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich univerzite; mal by obsahovať,  
   kto vás akceptuje, v akom termíne, čo vám poskytne, aký bude váš štatút,
▪ akceptuje sa len originál akceptačného listu (t. j. poslaného poštou).

Ako žiadať o akceptačný list?

▪ obráťte sa na zahraničné oddelenie fakulty, katedru, ústav (neexistuje žiadne pravidlo), 
  predstavte seba (životopis, motivačný list) a svoje študijné výsledky, uveďte, aký program 
  by ste chceli u nich študovať a v akom období a dokedy vám majú originál akceptačného listu 
  zaslať poštou. Nezabudnite uviesť, o aký typ štipendia sa uchádzate (v prípade štipendia 
  vyplývajúceho z bilaterálnej medzivládnej dohody uveďte jej názov).

Čo by vám mali napísať do akceptačného listu?

▪ termín, v ktorom budete štipendijný pobyt na vami zvolenej inštitúcii absolvovať, 
▪ v prípade výskumného pobytu súhlas zahraničného profesora, vedeckého pracovníka  
   s vaším odborným programom, resp. uvedenie garanta pobytu,
▪ v prípade, že sa bude pobyt realizovať v inom jazyku, ako je jazyk cieľovej krajiny, súhlas  
   s tým, že komunikačným jazykom bude iný cudzí jazyk.

...motivačný list, esej

▪ sú to vlastnými slovami stručne vyjadrené pohnútky, prečo chcete študovať, bádať na tej-ktorej 
   univerzite, vedeckom ústave, v čom sa odlišuje táto škola, ústav od vašej, čo nenachádzate u nás 
   doma, čo získate študijným alebo výskumným pobytom,
▪ čo získa vaším pobytom katedra/škola, ústav,
▪ motivačný list je vaše vyjadrenie, ktoré nezabudnite podpísať a uviesť dátum.

...odborný program študijného/výskumného pobytu

▪ by mal obsahovať názov školy/inštitúcie, kde sa bude pobyt absolvovať, jeho časový a odborný 
  harmonogram, počet získaných kreditov, 

▪ odborný program študijného pobytu by mal obsahovať zoznam seminárov a prednášok  
   s odôvodnením ich výberu a prínosu na terajšie štúdium,

▪ odborný program výskumného pobytu by mal opísať program odsúhlasený prijímajúcou inštitúciou 
   a jeho prínos pre uchádzača.

...životopis

▪ životopis (CV) by mala byť stručná, prehľadná prezentácia vášho doterajšieho vzdelania,  
  prípadných pracovných skúseností, publikačnej činnosti, dosiahnutých úspechov a pod. 
  (písaný štrukturovanou formou),
▪ v životopise píšte výlučne iba o sebe,
▪ v životopise uveďte aj svoje záujmy, mimoškolské aktivity, dobrovoľnícku činnosť a pod., 
  aby komisia získala komplexnú predstavu o vašej osobnosti – uveďte všetky skutočnosti,  
  ktoré považujete za dôležité pri hodnotení, či ste vhodný kandidát na štipendium, 
▪ životopis vlastnoručne podpíšte a uveďte dátum, na formulár nalepte fotografiu.

(Pri zostavení CV môžete využiť formulár životopisu, ktorý je dostupný v úradných jazykoch  
členských krajín Európskej únie na http://europass.cedefop.europa.eu)

...odporúčanie

▪ hodnotenia napísané vysokoškolskými profesormi, vašimi učiteľmi, v ktorom opíšu vaše 
  predpoklady pre študijný pobyt, vyzdvihnú vaše osobnostné a študijné výsledky, schopnosti 
  zúžitkovať poznatky z pobytu v zahraničí pre štúdium, prácu,
▪ sú dôležitou pomôckou výberovej komisie pri posudzovaní žiadosti/prihlášky,
▪ nemajú byť formálne, a tak si ich vyžiadanie od učiteľov nenechávajte na poslednú chvíľu,
▪ kompletné odporúčania musia obsahovať kontaktnú adresu a pracovné postavenie vypracovateľa  
  a musia byť napísané na hlavičkovom papieri školy,

Pozor!
▪ doktorand musí mať jeden z odporúčacích listov od domáceho školiteľa, 
▪ študent v predposlednom roku štúdia, ktorý chce ísť do zahraničia kvôli diplomovej práci,  
   by mal mať jeden z odporúčacích listov od vedúceho diplomovej práce.

...úradný preklad

je preklad vyhotovený prekladateľom, ktorý je na túto činnosť oficiálne menovaný Ministerstvom
spravodlivosti SR (súdny prekladateľ); zoznam je zverejnený na http://jaspi.justice.gov.sk.  
K originálnemu textu (alebo notársky overenej kópii) sa trikolórou pripojí preklad v cieľovom jazyku 
spolu s oficiálnou okrúhlou pečiatkou a vyhlásením súdneho prekladateľa o tom, že znenie textu  
v cieľovom jazyku je totožné s textom v originálnom dokumente.

0504

Európsky formulár životopisu Europass – na stránke http://europass.cedefop.europa.eu  
môžu záujemcovia na vytvorenie životopisu využiť aj on-line formulár. 
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Bližšie informácie o štipendiách,  
vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd a ďalších programov,  
a o štúdiu v zahraničí poskytujú 

v SAIA, n. o., Bratislava:

Mgr. Monika Brečková 
monika.breckova@saia.sk

Nemecko, Švajčiarsko,
CEEPUS,  
Sciex

Mgr. Michal Fedák
michal.fedak@saia.sk

Rakúsko,
Akcia Rakúsko – Slovensko,  
Sciex

Marcela Grošeková 
marcela.grosekova@saia.sk

všeobecné informácie o štipendiách
Bosna a Hercegovina, Česko,  
Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, 
Fínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, 
Island, Izrael, Kanada, Litva, Lotyšsko, 
Macedónsko, Nórsko, Poľsko, Slovinsko, 
Srbsko, Švédsko, USA, Veľká Británia, 
College of Europe, Central European 
University (CEU)

Júlia Karabová 
julia.karabova@saia.sk

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Bulharsko, Gruzínsko, Kazachstan, 
Moldavsko, Rusko, Ukrajina 
CEEPUS

Mgr. Jana Rehorovská 
jana.rehorovska@saia.sk

Austrália, Belgicko, Cyprus, Čína, Egypt, 
Francúzsko, Grécko, India, Indonézia, 
Japonsko, Juhoafrická republika, 
Kórea, Luxembursko, Maďarsko, Malta, 
Mexiko, Nový Zéland, Portugalsko, 
Rumunsko, Španielsko, Taliansko, 
Taiwan, Thajsko, Turecko

v regionálnych pracoviskách SAIA, n. o.:

Banská Bystrica Bc. Jorga Hanesová, saia.bbystrica@saia.sk 

Košice Ing. Zuzana Kalináčová, saia.kosice@saia.sk  

Nitra Mgr. Mária Žúreková, saia.nitra@saia.sk  

Prešov  Bc. Juliana Hajduková, saia.presov@saia.sk

Žilina Ing. Jaroslav Ondogrecula, saia.zilina@saia.sk 
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Cieľové skupiny štipendií (v čase poberania štipendia), na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o.

krajina

študent 
VŠ učiteľ/
výskumný 
pracovník

ostatné1. stupňa VŠ 
(bakalárske štúdium)

2. stupňa VŠ 
(magisterské/inžinierske 
štúdium, postgraduálne 

štúdium)

3. stupňa VŠ
(doktorandské štúdium)

Belgicko    

Bielorusko    

Bulharsko    

Cyprus   

Česká republika    

Čína    

Egypt    

Fínsko  

Grécko    

Chorvátsko    

India     

Izrael    

Japonsko     

Kazachstan   

Kórejská republika   

Litva    

Luxembursko    

Maďarsko    

Mexiko    

Moldavsko    

Nemecko    

Poľsko    

Rakúsko    

Rumunsko    

Rusko     

Slovinsko    

Srbsko    

Švajčiarsko    

Turecko    

Ukrajina    
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Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád,  
ktoré administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.
 
Úloha SAIA, n. o., pri výberovom konaní

Úlohou SAIA pri výberovom konaní na štipendiá, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania  
a štipendijných ponúk zahraničných vlád, je skontrolovať žiadosti uchádzačov o štipendium, či spĺňajú stanovené podmienky 
a či sú podkladové materiály skompletizované tak, ako to stanovuje zahraničná prihláška, resp. ako je uvedené  
v podmienkach, ak zahraničná prihláška neexistuje. 

SAIA pripravuje podkladové materiály uchádzačov pre prácu výberovej komisie, nerozhoduje však o výbere uchádzačov, 
to je úloha komisie. Výberové komisie zasadajú spravidla do mesiaca po uzávierke prihlášok. Tvoria ich zástupcovia 
Ministerstva školstva SR a zastupiteľského úradu danej krajiny, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci.

Pri výbere rozhodujú: 
● kvalita predloženej žiadosti o štipendium, 
● dobre vypracovaný odborný program pobytu a motivácia pre študijný alebo výskumný pobyt,
● akceptačný list, 
● hodnotenie odborných a osobnostných predpokladov uchádzača v odporúčaniach, 
● študijné, resp. vedecké výsledky, 
● jazykové znalosti.

SAIA na základe rozhodnutia výberovej komisie postupuje podkladové materiály odporúčaných kandidátov Ministerstvu 
školstva SR. Ministerstvo nominuje odporúčaných kandidátov svojmu zahraničnému partnerovi.

Definitívne rozhodnutie o pridelení alebo nepridelení štipendia zasiela zahraničný partner Ministerstvu školstva SR, 
resp. priamo na adresu štipendistu. 

Vybavovanie cestovných (vízových) náležitostí štipendistov ministerstva školstva vysielaných na základe bilaterálnych dohôd  
je v kompetencii Odboru akademických mobilít Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠ SR (Levická 3, 821 08 Bratislava,  
tel.: 02/59374 606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk).

Výsledky výberového konania oznámi SAIA uchádzačom písomne e-mailom alebo listom (neodporúčaným uchádzačom zašle 
ich materiály späť na vyžiadanie), zverejní ich na webovej stránke www.saia.sk a v Bulletine SAIA.

Štipendiá, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, sú v tabuľkách. Pri každom type štipendia je uvedený termín uzávierky. 

Pri niektorých štipendiách upozorňujeme, že ide o predpokladané štipendiá. Je to vtedy, ak sa platnosť bilaterálnej 
dohody skončila a nová ešte nebola podpísaná. Štipendiá, ako aj podmienky ich získania sa nemusia, ale môžu zmeniť.  

O zmenách budeme priebežne informovať na webovej stránke www.saia.sk a v mesačníku Bulletin SAIA, ktorý vychádza 
v elektronickej podobe a je zverejnený na www.saia.sk. Ak chcete dostávať avízo o zverejnení nového čísla, môžete o to 
požiadať na adrese bulletin@saia.sk.

V tabuľkách uvádzame:
Typ a dĺžku štipendia (študijný pobyt, výskumný pobyt, vedecký pobyt, letný jazykový kurz, prednáškový pobyt  
a pod.).

Cieľovú skupinu, ktorej je štipendium určené (študent VŠ, absolvent VŠ, doktorand, pedagogický pracovník a iné).

Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podania žiadosti (veková hranica, počet ukončených semestrov, 
jazykové znalosti, akceptačný list a pod.).

Poznámky – špecifické podmienky pre štipendium.

Čo hradí, resp. poskytuje slovenské ministerstvo školstva a partnerská krajina na základe bilaterálnej dohody.  
Pri predpokladaných štipendiách uvádzame, čo hradili, resp. poskytovali počas platnosti dohody. 

Okrem štipendií, štipendijných a projektových programov, ktoré administratívne 
zabezpečuje SAIA, existujú rôzne ďalšie štipendijné programy a programy 
finančnej podpory mobilít, napríklad:

● sociálne štipendiá vlády SR pre stredoškolákov, umožňujúce absolvovať 
   ročné štúdium na strednej škole v zahraničí,

● štipendiá zahraničných vlád,

● programy celoživotného vzdelávania Európskej únie (Comenius,  
   Erazmus, Leonardo da Vinci, Grundvig), informácie poskytuje Slovenská 
   akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), ako aj  
   zahraničné oddelenia vysokých škôl/univerzít,

● štipendiá na základe bilaterálnych dohôd medzi slovenskými  
   a zahraničnými univerzitami, informácie o nich poskytujú 
   zahraničné oddelenia rektorátov vysokých škôl a univerzít,

● štipendiá a mobility na základe dohôd o vedeckej spolupráci medzi  
   Slovenskou akadémiou vied a príslušnými partnerskými akadémiami  
   v jednotlivých krajinách, informácie o nich poskytuje Odbor  
   medzinárodnej spolupráce (OMS) Slovenskej akadémie vied, 

● štipendiá a/alebo finančné príspevky na študijné pobyty v zahraničí  
   poskytované prostredníctvom rôznych slovenských a zahraničných  
   nadácií (napríklad Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Tatra banky, 
   Nadácia SPP, Nadácia Orange), informácie o nich záujemcovia získajú  
   na ich webových stránkach.

V bulletine Štipendiá a granty 2011/2012 sme sa snažili zhrnúť pravidelne sa 
opakujúce štipendijné ponuky (môže sa však stať, že pre rok 2011/2012 
nebudú vyhlásené). Uvádzame iba základné informácie (konkrétne podmienky, 
ktoré musí uchádzač spĺňať, môžu byť každý rok iné), bližšie informácie 
získate na webových stránkach uvedených pri konkrétnej ponuke. Pri viacerých 
nájdete informáciu „uzávierka spravidla...“ Je veľmi málo štipendií, ktoré majú 
každoročne sa opakujúci pevne stanovený termín. Častejšie sa termín pohybuje 
v rozpätí niekoľkých týždňov. Niekedy vyhlasovateľ štipendia potvrdí termín 
uzávierky na príslušný rok iba mesiac-dva vopred. Zhromaždenie podkladových 
materiálov však môže trvať dlhšie. 

Ponuky sú zoradené podľa štátov (v abecednom poradí). Na záver sme zaradili 
ponuky bez určenia štátu alebo pre viaceré štáty, odkazy na ne nájdete aj pri 
jednotlivých štátoch.

ŠTIPENDIÁ A PROGRAMY FINANČNEJ PODPORY

0706



               Štipendiá a granty 2011/2012                Štipendiá a granty 2011/2012

B
09

ALBÁNSKO

 CEEPUS – pozri stranu 55      
     
  Medzinárodný vyšehradský fond – štipendiá pre vysielaných štipendistov – pozri stranu 55  
     uzávierka: 31. január 2011

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 

Zaujímavé webové stránky

www.mash.gov.al – ministerstvo školstva a vedy 
www.4icu.org/al – zoznam vysokých škôl
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ARMÉNSKO

  Medzinárodný vyšehradský fond – štipendiá pre vysielaných štipendistov  – pozri stranu 55  
     uzávierka: 31. január 2011

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 

Zaujímavé webové stránky

www.edu.am – ministerstvo školstva a vedy
www.armeniainfo.am – všeobecné informácie
www.education.am – informácie o vysokoškolskom vzdelávaní, zoznam 
univerzít

 

AUSTRÁLIA

  Endeavour Awards – vládne štipendiá
      uzávierka: 31. júl, bližšie informácie: www.endeavour.dest.gov.au

Austrálska vláda poskytuje štipendiá pre študentov, výskumníkov a odborníkov z Európskej únie na krátkodobé alebo dlhodobé 
štúdium, výskum alebo odborný vývin (Endeavour Research Fellowships, Endeavour Executive Awards, Endeavour Europe 
Awards, Endeavour Vocational Education and Training Awards).

  Štipendiá GO8 Australia (Group of 8)                                                                         
      uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie: www.go8.edu.au

Štipendium pre mladých výskumníkov na 1 až 6 mesiacov na 8 najlepších austrálskych univerzitách (University of Western 
Australia, University of New South Wales, Monash University, University of Queensland, University of Melbourne, University  
of Adelaide, University of Sydney, Australian National University) do 5 rokov po ukončení doktorandského štúdia, vekový limit  
do 40 rokov.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 

Zaujímavé webové stránky

www.deewr.gov.au – ministerstvo školstva, zamestnania a vzťahov na 
pracovisku 
www.studyinaustralia.gov.au – zoznam univerzít, databáza štipendií  
a vyhľadávač študijných programov
www.study-in-australia.org – informácie pre záujemcov o štúdium  
v Austrálii 
www.aqf.edu.au – zoznam akreditovaných vzdelávacích inštitúcií  
a akreditačných orgánov 
www.idp.com – stránka o štúdiu v Austrálii

 

AZERBAJDŽAN

  Medzinárodný vyšehradský fond – štipendiá pre vysielaných štipendistov  – pozri stranu 55  
     uzávierka: 31. január 2011

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 

Zaujímavé webové stránky

www.edu.gov.az – ministerstvo školstva
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BELGICKO

FLÁMSKE SPOLOČENSTVO
 Program spolupráce vypracovaný v súlade s dohodou medzi vládou SR a vládou Flámskeho spoločenstva (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 3- až 6-mesačný výskumný pobyt

   uzávierka: 18. február 2011

● doktorand
● mladý vysokoškolský učiteľ
   alebo vedecký pracovník

● akceptačný list
● anglický, holandský, francúzsky alebo nemecký jazyk
● vek do 35 rokov 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● 740 eur/mes.
● jednorazový príspevok 125 eur  
   na výdavky spojené s pobytom
● zdravotné poistenie

FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO 

  Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho spoločenstva a vládou Valónskeho regiónu (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk) 

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 letný kurz francúzštiny 
    ako cudzieho jazyka 
    (Univerzita v Liège), 3 týždne

   uzávierka: 18. február 2011

● učiteľ francúzskeho jazyka
● budúci učiteľ  
   francúzskeho jazyka

● ukončené minimálne  
   3 semestre
● francúzsky jazyk

● program pobytu: didaktika 
   francúzskeho jazyka
● výpis skúšok si uchádzač môže preložiť 
   sám
● informácie o kurze: 
   www.cedefles.fltr.ucl.ac.be

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● ubytovanie
● zápisné
● zdravotné poistenie
● diéty 17,35 eur/deň

 letný kurz francúzskeho 
    jazyka a literatúry  
   (Slobodná univerzita v Bruseli),  
   3 týždne

   uzávierka: 18. február 2011

● študent francúzskeho 
   jazyka  VŠ

● ukončené minimálne 
   3 semestre
● francúzsky jazyk

● výpis skúšok si uchádzač 
   môže preložiť sám
● informácie o kurze: 
   www.ulb.ac.be/philo/coursvac

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● ubytovanie
● zápisné
● zdravotné poistenie
● diéty 17,35 eur/deň

 letná škola francúzskeho 
    jazyka v oblasti medzinárodných 
    vzťahov 
   (Univerzita v Mons), 3 týždne

   uzávierka: 18. február 2011

● diplomat, vedúci pracovník 
   štátnej správy – prioritne 
   MŠ SR

● francúzsky jazyk  
   (pokročilý)

● informácie o kurze: 
   www.umh.ac.be/36.htm

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť 
   (len pracovníci rezortu 
    školstva)

● ubytovanie
● zápisné
● zdravotné poistenie
● diéty 17,35 eur/deň

B

  Holandská jazyková únia –  letné kurzy holandského jazyka, literatúry a kultúry   
     uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: www.taaluniversum.org  

Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry pod záštitou Nederlandse Taalunie sú určené pre cudzincov, 
ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámštinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia mať základné znalosti jazyka,
byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium. Kurzy sa konajú v Zeiste 
(Holandsko) a v Gente a Hasselte (Belgicko/Flámsko). 

Zaujímavé webové stránky

www.ond.vlaanderen.be/english – ministerstvo školstva Flámskeho 
spoločenstva
www.enseignement.be – ministerstvo školstva Francúzskeho spoločenstva
www.diplobel.fgov.be – ministerstvo zahraničných vecí 
www.wbri.be – Oddelenie medzinárodných vzťahov komunity Wallonie-
Bruxelles
www.belgium.be – všeobecné informácie o Belgicku
www.flanders.be – všeobecné informácie o Flámsku
www.student.be – informácie pre študentov
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  NATO – interné stáže                                                                                                        
     uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.nato.int/structur/interns/index.html 

Program spravidla 6-mesačných interných stáží v sídle centrály NATO v Bruseli je určený občanom členských krajín NATO (vrátane 
Slovenska), vo veku od 21 rokov (v čase nástupu na stáž). Uchádzač musí byť študent (ukončené espoň 2 roky štúdia) alebo 
absolvent  VŠ (titul získaný max. do 12 mesiacov) v rôznych odboroch: politické vedy, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, 
ekonómia, financie, ľudské zdroje, informačné technológie, webový alebo grafický dizajn, knižničná veda, aeronautika, technika,
médiá alebo žurnalistika, cudzie jazyky (ruština, arabčina).

Potrebná je dobrá znalosť jedného z dvoch oficiálnych jazykov NATO (angličtina, francúzština), pričom praktická znalosť druhého
jazyka je vítaná. Stáže sa poskytujú v nasledovných oblastiach: politika obrany a plánovanie, investície do obrany, výkonný 
manažment, Úrad NATO pre bezpečnosť, operácie, politické otázky a plánovanie, verejná diplomacia, Úrad NATO pre zdroje, 
Súkromný úrad, agentúry: IMS, SHAPE, NC3A, NAMA... Výška odmeny je 800 eur mesačne (nie je vyňatá zo zdaňovania)  
a cestovné. Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky.

  Francúzske spoločenstvo – štipendiá excelentnosti WBI 
uzávierka: na dlhodobý pobyt spravidla 1. marca, na krátkodobý pobyt (1 – 3 mesiace) spravidla vo februári a v máji, 
bližšie informácie: http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132992_article&userid=&lang=ln3 
(e-mail: e.vandelook@cgri.cfwb.be)

Bourses d´Excellence Wallonia-Brussels International (WBI) ponúka pre doktorandov, postdoktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov 2 typy pobytov: dlhodobé v trvaní minimálne 1 roka a krátkodobé v trvaní 1 – 3 mesiace.

Prioritné oblasti: transport a logistika, strojárstvo, vedy o živote, agro-potravinársky priemysel, aeronautika – kozmonautika, 
prípustné sú aj ostatné študijné odbory z iných vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné).

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 

www.vlir.be – Flámska medziuniverzitná rada 
www.ciuf.be – Medziuniverzitná rada Francúzskeho spoločenstva
www.vlhora.be – Flámska rada vyšších odborných škôl
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie 
o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku
www.siep.be – informačný servis o štúdiu a zamestnaní
www.belnet.be – národná výskumná sieť 
www.euraxess.be – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
www.research.be – informácie o výskume v Belgicku

BIELORUSKO

 Dohoda o spolupráci medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk) 

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 1- až 2-semestrálny 
     študijný pobyt počas 
     vysokoškolského štúdia
     uzávierka: 17. marec 2011

● študent VŠ ● akceptačný list vítaný
● ukončené minimálne 3 semestre 
   (študenti bieloruského jazyka  
   po 1 semestri) 
● bieloruský alebo ruský jazyk

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu 150 USD/mes.

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok platných pre bieloruských študentov
● zdravotnú starostlivosť

 1- až 10-mesačný 
     výskumný pobyt
     uzávierka: 17. marec 2011

● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● akceptačný alebo pozývací list
● bieloruský alebo ruský jazyk,  
   príp. iný dohodnutý jazyk

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť 
● príplatok k štipendiu: 153 – 166 USD/mes.

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok platných pre bieloruských študentov
● zdravotnú starostlivosť

 kurz bieloruského  jazyka
     uzávierka: 17. marec 2011

● študent VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● ukončené minimálne 2 semestre
● základy bieloruského jazyka

● cestovné náklady do miesta pobytu  
   a späť

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok platných pre bieloruských študentov
● zdravotnú starostlivosť

  Medzinárodný vyšehradský fond – štipendiá pre vysielaných štipendistov – pozri stranu 55 
     uzávierka: 31. január 2011

Zaujímavé webové stránky

www.minedu.unibel.by – ministerstvo školstva a vedy
www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belarus – uznávanie dokladov  
o vzdelaní 
www.ac.by/country/education.html – informácie o vysokoškolskom 
vzdelávaní
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               Štipendiá a granty 2011/2012                Štipendiá a granty 2011/2012

BULHARSKO

 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk) 

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA  

POSKYTUJE  

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas 
    vysokoškolského štúdia
   uzávierka: 4. február 2011

● študent VŠ ● akceptačný list vítaný
● ukončené minimálne 3 semestre 
   (študenti bulharského jazyka 1 semester)
● bulharský jazyk

● cestovné náklady do miesta pobytu 
   a späť
● príplatok k štipendiu 100 USD/mes.

● štipendium podľa vnútroštátnych 
   predpisov (90 leva/mes.)

 1- až 10-mesačný postgraduálny  
    a výskumný pobyt
   uzávierka: 4. február 2011

● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● akceptačný alebo pozývací list
● bulharský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk 
   potvrdený v akceptačnom liste

● cestovné náklady do miesta pobytu 
   a späť
● príplatok k štipendiu 120 USD/mes.

● štipendium podľa vnútroštátnych 
   predpisov (90 leva/mes.)

 letný kurz bulharského jazyka
   uzávierka: 4. február 2011

● študent VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● ukončený minimálne 1 semester
● základy bulharského jazyka

● cestovné náklady do miesta pobytu 
   a späť

● stravovanie
● ubytovanie
● kultúrny program
● vnútroštátnu dopravu

 CEEPUS – pozri stranu 55

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.minedu.government.bg – ministerstvo školstva a vedy
www.mfa.government.bg – ministerstvo zahraničných vecí 

BOSNA A HERCEGOVINA

  Medzinárodný vyšehradský fond – štipendiá pre vysielaných štipendistov – pozri stranu 55 
     uzávierka: 31. január 2011

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.fmon.gov.ba – federálne ministerstvo vzdelávania a vedy
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Študenti, ktorí sa zaujímajú o štúdium v Európe, môžu pri vyhľadávaní bakalárskych, magisterských  
a doktorandských programov využiť stránku www.studyportals.eu

 www.bachelorsportal.eu     www.mastersportal.eu  www.PhDportal.eu

www.bachelorsportal.eu
www.mastersportal.eu
www.PhDportal.eu
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CYPRUS

 Program spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky  
     (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ 

 krátkodobé alebo dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach  
     ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti) 

     uzávierka: 25. február 2011

● absolvent SŠ
● študent VŠ 
● absolvent VŠ 
● doktorand

● úradný jazyk  
   (novogrécky, turecký,  
   anglický) alebo 
   francúzsky jazyk

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť 
● zdravotné poistenie

● pobytové náklady 
● cestovné na území Cypru 
● na dlhodobé pobyty  v trvaní 1 až 3 roky:

- oslobodenie od školských poplatkov 
- mesačné štipendium 
- finančný príspevok pri príchode 
- finančný príspevok pri odchode 
- základné zdravotné poistenie

● na krátkodobé pobyty (do 6 týždňov):
- oslobodenie od školských poplatkov 
- stravné, ubytovanie 
- úhrada vnútroštátnych cestovných výdavkov, 
- finančný príspevok pri príchode 
- základné zdravotné poistenie

 prednáškový a/alebo študijný  a/alebo výskumný pobyt  
    pre odborníkov v oblasti pedagogiky a/alebo tvorby 
    školských programov
   uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu

● pedagogický pracovník VŠ 
● odborník v oblasti 
   pedagogiky

● pobytové náklady 
● cestovné na území Cypru

 7- až 10-dňový pobyt pre odborníkov za účelom štúdia otázok 
    riadenia, organizácie  a obsahu školstva
   uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu
 

● pedagogický pracovník VŠ 
● odborník v oblasti školstva

 7-dňový pobyt pre vedeckých pracovníkov za účelom účasti 
    na kongresoch, kolokviách alebo za účelom práce na 
    spoločných projektoch
    uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu

● vedecký pracovník

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.moec.gov.cy – ministerstvo školstva a kultúry
www.highereducation.ac.cy – informácie o vysokoškolskom vzdelávaní  
na Cypre
www.kysats.ac.cy – uznávanie dokladov o vzdelávaní (agentúra KYSATS)
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               Štipendiá a granty 2011/2012                Štipendiá a granty 2011/2012

ČESKÁ REPUBLIKA   

 Protokol medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu 
     (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 semestrálny študijný pobyt  
    (5 mesiacov)

uzávierka: 24. február 2011

● študent VŠ 
● doktorand

● akceptačný list 
● ukončené minimálne 3 semestre

● nevyžadujú sa preklady 
   dokladov o vzdelaní do 
   českého jazyka
● česká prihláška sa vypĺňa 
   po slovensky

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium  
   9 000 CZK študentom;  
   9 500 CZK doktorandom
● ubytovanie a stravovanie  
   na internáte za úhradu

 letná škola slovanských 
    štúdií (1 mesiac)

  uzávierka: 24. február 2011

● študent VŠ 
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
 

● ukončený minimálne 1 semester ● nevyžadujú sa preklady 
   dokladov o vzdelaní do 
   českého jazyka
● česká prihláška sa vypĺňa 
   po slovensky
● napríklad v roku 2010: 
   http://ubs.ff.cuni.cz 
   http://lsss.upol.cz

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● zdravotnú starostlivosť
● poplatky spojené s výučbou  
   a exkurziami
● náklady na ubytovanie  
   a stravovanie
● vreckové

 CEEPUS – pozri stranu 55      
     
  Medzinárodný vyšehradský fond – pozri stranu 55

  Vnútrovyšehradské štipendiá       
      uzávierka: 31. január 2011

  Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov 
      uzávierka: 10. septembra 2010

  Nadácia pre rozvoj vzdelávania – program pre študentov 1. ročníka VŠ 
      uzávierka: spravidla v septembri, bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz

Štipendijný program Nadácie pre rozvoj vzdelávania Ľahší rozbeh podporuje študentov 1. ročníka vysokých škôl, a to slovenských 
študentov na českých vysokých školách a českých študentov na slovenských vysokých školách. 

 CERGE-EI – doktorandské štúdium v oblasti ekonómie   
     uzávierka: 28. február, bližšie informácie: www.cerge-ei.cz/phd/default.asp

Štipendiá môžui získať študenti doktorandského štúdia Centra pre ekonomický výzkum a doktorandské štúdium Univerzity 
Karlovej v Prahe – CERGE-EI.

 AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie 
     uzávierka: 31. január – 15. marec, bližšie informácie: www.tfasinternational.org/aipes/about

Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems – AIPES), 
ktorý založil Fond pre americké štúdiá (TFAS), umožňuje každoročne získať štipendiá na letný kurz v oblasti politickej 
ekonómie, ktorý sa koná v anglickom jazyku v Prahe. 

Zaujímavé webové stránky

www.msmt.cz – ministerstvo školstva, mládeže a  telovýchovy; adresáre 
verejných a súkromných vysokých škôl v ČR 
www.csvs.cz/databaze/vyhledavani – Centrum pre štúdium vysokého 
školstva, vyhľadávacia databáza českých vysokých škôl
www.czech.cz – stránka ministerstva zahraničných vecí v angličtine, 
informácie o štúdiu v Česku
www.nadaceprovzdelani.cz  –  štipendiá pre študentov 1. ročníka 
www.vysokeskoly.cz – zoznam vysokých škôl
www.naric.cz – uznávanie dokladov o vzdelávaní 
www.uiv.cz – Ústav informácií o vzdelávaní 
www.mzv.cz/bratislava – Veľvyslanectvo Českej republiky v SR
www.radavs.cz – Rada vysokých škôl 
www.dzs.cz – Dom zahraničných služieb MŠMT (DZS), informácie  
o štipendiách
www.edumenu.cz – databáza študijných programov, kurzov, konferencií  
a poradenských firiem
www.naep.cz – Národná agentúra pre európske programy
www.euraxess.cz – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Č
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               Štipendiá a granty 2011/2012                Štipendiá a granty 2011/2012

ČÍNA

 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)              
TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE  

 ročný študijný pobyt 
    uzávierka: 11. február 2011

● študent VŠ (prioritne  
   študent sinológie)
● doktorand 

● študenti sinológie: ukončený minimálne 1 semester
● študenti iných odborov ako sinológie: akceptačný list,  
   ukončené minimálne 3 semestre, čínsky jazyk alebo iný 
   dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže byť aj jazyková 
   príprava 
● doktorandi zo všetkých odborov: akceptačný list, čínsky 
   jazyk alebo iný dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže 
   byť aj jazyková príprava  
● súčasťou výberu je osobný pohovor

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu  
   - 100 USD/mes. počas 
     bakalárskeho štúdia 
   - 150 USD/mes. počas 
     magisterského štúdia 
   - 200 USD/mes. počas 
     doktorandského štúdia

● štipendista neplatí školné,  
   poplatky za ubytovanie a za 
   základné študijné materiály
● štipendium od 800 do 1 400
   jüanov/mes.
● zdravotné zabezpečenie

 ročný výskumný pobyt
    uzávierka: 11. február 2011

● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● pozývací list
● čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk 
● súčasťou výberu je osobný pohovor

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť 
● príplatok k štipendiu  
   200 USD/mes.

● štipendista neplatí školné, 
   poplatky za ubytovanie a za 
   základné študijné materiály
● štipendium 1 400 jüanov/mes.
● zdravotné zabezpečenie

 letný jazykový kurz čínskeho jazyka
    uzávierka: 11. február 2011

● učiteľ čínskeho jazyka ● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● štipendium od 800 do 1 400
   jüanov/mes.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55
Zaujímavé webové stránky

www.moe.edu.cn/edoas/en – ministerstvo školstva 
www.csc.edu.cn – Čínska štipendijná rada, v sekcii Study in China 
informácie o štipendiách do Číny pre zahraničných študentov
www.edu.cn – Čínska sieť pre vzdelávanie a výskum (stránka je  
v angličtine), podrobné informácie o vzdelávaní, vede a výskume v Číne
http://cck-isc.ff.cuni.cz – Sinologické centrum Karlovej univerzity  
v Prahe (Česká republika), štipendiá do Číny
www.konfucius.sk – Konfuciov inštitút v Bratislave

 Česká akadémia vied 
     uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.avcr.cz 

 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov
Cieľom štipendia je získať pre pracoviská Akadémie vied ČR vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 40 
rokov. Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk Akadémie vied ČR. Žiadosti sa podávajú priebežne, posudzované sú v 1. a 3. štvrťroku 
kalendárneho roka. 

 Mimoriadna podpora Akadémie vied ČR pre zahraničných bohemistov 

Cieľom je podporiť výskum českého kultúrneho dedičstva, uľahčiť a zintenzívniť spoluprácu českých a zahraničných vedeckých 
pracovníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom českého kultúrneho dedičstva, najmä v oblasti českého jazyka, literatúry a dejín 
(predovšetkým dejín kultúry). Podpora je určená na zabezpečenie pobytu a výskumnej činnosti zahraničných bohemistov. Žiadosti 
podávajú riaditelia hostiteľských vedeckých pracovísk AV ČR.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55
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DÁNSKO

 Dánska agentúra pre medzinárodné vzdelávanie 

 Študijné a výskumné pobyty 
     uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: http://en.iu.dk
Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať
dánskemu jazyku a kultúre, alebo štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom. 

 Letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry 
     uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: http://en.iu.dk
Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať
dánskemu jazyku a kultúre.

 Vzdelávacie kurzy na ľudových školách (Højskolerne) 
uzávierka: 1. jún a 1. december (každoročne), zoznam škôl a ponúkaných kurzov: www.hojskolerne.dk

Dánske ľudové školy (Højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, 
šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň,  
v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň.
Záujemcovia o štipendium musia spĺňať vekovú hranicu minimálne 17,5 roka (na niekoľkých školách 16,5 roka). Minimálna dĺžka 
kurzu pre záujemcov o štipendium je 12 týždňov. Prihlášku o štipendium podáva za študenta dánska vzdelávacia inštitúcia. 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.uvm.dk – ministerstvo školstva (Undervisningsministeriet)
http://vtu.dk – ministerstvo vedy, technológií a inovácií (Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling)
www.studyindenmark.dk – portál o štúdiu v Dánsku
www.iu.dk – Dánska agentúra pre medzinárodné vzdelávanie (Styrelsen 
for International Uddannelse); informácie o vysokoškolskom systéme, 
štipendiách a grantoch
www.ambbratislava.um.dk – Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva na 
Slovensku 
www.nyidanmark.dk – Dánsky imigračný úrad (Udlændingeservice)
www.dansko.sk – stránka o Dánsku
http://dkuni.dk – portál Universities Denmark, spoločný portál všetkých 
ôsmich dánskych univerzít

D
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Európsky mobilitný portál EURAXESS – www.euraxess.eu – je nástrojom pre 
výskumníkov hľadajúcich informácie a rady pri pobytoch v rámci Európskej únie. 
Časť „Jobs“ umožňuje vyhľadať si prácu vo výskume, v časti „Rights“ sa možno 
dozvedieť viac o právach a povinnostiach výskumníka v EÚ. Zároveň môže 
výskumník využiť podporu servisných centier pre výskumníkov v jednotlivých 
krajinách siete EURAXESS (časť „Services“) – tu mu vyškolení pracovníci 
poskytnú informácie o podmienkach pobytu v danej krajine, nájde odpovede  
na otázky týkajúce sa zdaňovania, sociálneho a zdravotného zabezpečenia  
a ďalšie užitočné informácie. Servisné centrum EURAXESS nájdete aj na 
Slovensku (www.euraxess.sk). 

http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/
www.hojskolerne.dk
http://www.uvm.dk/
http://vtu.dk/
http://www.studyindenmark.dk
http://www.iu.dk/
www.ambbratislava.um.dk
www.newtodenmark.dk
www.dansko.sk
http://dkuni.dk/
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EGYPT

 Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky 
     (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
    uzávierka: 4. marec 2011

● študent VŠ ● ukončené minimálne 3 semestre  
   (študenti arabčiny 1 semester) 
● arabský alebo anglický jazyk

● uprednostnení sú študenti 
   spoločenských vied  
   a arabistiky

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť 
● príplatok k štipendiu  
   60 USD/mes.

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravu za úhradu
● štipendium 500 L.E. 
   

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt
    uzávierka: 4. marec 2011

● doktorand ● akceptačný list
● arabský alebo iný dohodnutý jazyk

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť 
● príplatok k štipendiu 
   120 USD/mes.

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravu za úhradu
● štipendium 600 L.E.  
   

 krátkodobý vedecký pobyt  
    (max. 10 dní)

    uzávierka: priebežne, 5 mesiacov 
    pred začatím pobytu

● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozývací list
● arabský alebo iný dohodnutý jazyk

   ● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť 
● príplatok k štipendiu

● cestovné v rámci krajiny
● 70 L.E./deň
● náklady na ubytovanie 
   vrátane raňajok

 2- až 6-mesačný dlhodobý 
     vedecký pobyt 
     uzávierka: 4. marec 2011

● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozývací list
● arabský alebo iný dohodnutý jazyk

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť 
● príplatok k štipendiu 
  120 USD/mes.

● ubytovanie a stravu za úhradu
● štipendium 600 L.E. 
   

 kurz arabského jazyka 
    (Arabské vzdelávacie centrum,  
    min. 1 mesiac)

    uzávierka: 4. marec 2011

● študent 
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne 1 semester
● základy arabského jazyka 

● uskutočňuje sa počas 
   akademického roka

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● úhradu stravy a ubytovania  
   v študentských domovoch
● cestovné v rámci exkurzií

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.emoe.org – ministerstvo vysokého školstva a vedeckého výskumu 
www.worldwide.edu/ci/egypt/index.html – kontakty na egyptské 
univerzity, informácie o študijných programoch (v angličtine)
www.eun.eg – informácie o vysokých školách 

 

ESTÓNSKO

 Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov 
     uzávierka: spravidla v marci a v októbri, bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

Estónsky inštitút ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia, ako aj absolventom doktorandského 
štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu  
s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov,  je určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné  
a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou. 

Zaujímavé webové stránky

www.hm.ee – ministerstvo vedy a vzdelávania
www.smartestonia.ee – portál o vzdelávaní a výskume v Estónsku
www.archimedes.ee – Nadácia Archimedes, koordinuje a zabezpečuje  
medzinárodné a národné programy a projekty z oblasti vzdelávania  
a výskumu
www.archimedes.ee/enic – estónsky ENIC/NARIC, informácie  
o vysokoškolskom systéme, zoznam akreditovaných univerzít, stredisko na 
uznávanie dokladov o vzdelaní/akreditačné centrum 
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FÍNSKO

 Štipendiá fínskej vlády – Finnish Government Scholarship Pool (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                      

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 3- až 9-mesačný študijný,  
     výskumný alebo prednáškový 
     pobyt 
     uzávierka: 11. január 2011

● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● akceptačný list
● fínsky, švédsky alebo anglický jazyk
● nezdržiavať sa vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný pobyt
● úplné vysokoškolské vzdelanie

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● štipendium 1 200 eur/mesiac

 CIMO Fellowship
 na 3- až 12-mesačný pobyt pre mladých vedcov 
     uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.cimo.fi

Pobyt je určený pre absolventov a doktorandov. Žiadosť podáva fínsky partner na CIMO (Centre for International Mobility)  
3 mesiace pred plánovaným pobytom.

 na 3- až 10-mesačný študijný/výskumný pobyt  pre absolventov magisterského štúdia fínskeho jazyka a kultúry 
     uzávierka: 3 až 4  mesiace pred pobytom, bližšie informácie: www.cimo.fi
 krátkodobé, 1- až 4-týždňové štipendijné pobyty pre fínštinárov (absolventov magisterského štúdia)
     uzávierka: priebežne, najmenej 2 mesiace pred pobytom, bližšie informácie: www.cimo.fi

  Letná škola pre študentov, doktorandov a absolventov v Helsinkách
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.helsinki.fi/summerschool; www.cimo.fi
Podmienky: ukončené dva ročníky bakalárskeho štúdia, plynulá znalosť anglického jazyka (jazykový certifikát).

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.minedu.fi – ministerstvo školstva a kultúry
http://finland.cimo.fi – informácie o štúdiu vo Fínsku
www.edu.fi – všeobecné informácie o vzdelávacom systéme
www.oph.fi/info/recognition – ENIC/NARIC, ekvivalencia dokladov  
o vzdelávaní
www.cimo.fi – CIMO, Centrum pre medzinárodné mobility
www.skr.fi – Fínska kultúrna nadácia
www.aka.fi – Fínska akadémia, granty na základný výskum
www.syl.fi – Národná únia fínskych študentov
www.kesayliopistot.fi – letné univerzity
www.aka.fi/en-gb/Mobility – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
www.research.fi – fínsky informačný systém o vede a technológiách

 Celé doktorandské štúdium 
Bližšie informácie: www.smartestonia.ee/index.php?page=336&
Štipendiá sú určené absolventom 2. stupňa VŠ štúdia, doktorandom, mladým výskumným pracovníkom do 4 rokov praxe. 
Zameranie: informačné a komunikačné technológie, materiálové technológie, životné prostredie, biotechnológie, energetika, 
zdravie. Žiadosť predkladá estónska univerzita, zapojená do programu.  

 Pobyty pre hosťujúcich doktorandov 
Bližšie informácie: www.smartestonia.ee/index.php?page=337&
Štipendiá sú určené doktorandom. Zameranie: všetky študijné/vedné odbory.  Uchádzač musí byť zapísaný na doktorandské 
štúdium na akreditovanej organizácii v domovskej krajine a musí sa zaviazať, že bude pokračovať v doktorandskom štúdiu na 
domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu. Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita, zapojená do programu.  

 Postdoktorandské výskumné granty
     uzávierka: spravidla od marca do mája, bližšie informácie: www.etf.ee/index.php?page=126&

Granty sú určené postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred menej ako piatimi rokmi a majú kontakt so 
školiteľom na prijímajúcej vedecko-výskumnej organizácii v Estónsku. Grant sa udeľuje na 2 až 3 roky. Žiadosti sa predkladajú  
on-line prostredníctvom stránky www.etis.ee. 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

www.erkf.ee – Estónska národná kultúrna nadácia
www.estemb.at – stránka estónskeho veľvyslanectva s pôsobnosťou pre 
Slovensko (so sídlom vo Viedni, Rakúsko)
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FRANCÚZSKO

 Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania,  
    univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi  Ministerstvom  školstva  Slovenskej republiky  
    a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky    
     uzávierka: pedagogické stáže pre učiteľov – 15. marec,  jazykové stáže pre učiteľov – 31. marec, ostatné – 28. február,  
     bližšie informácie: www.ifb.sk
    Žiadosti na štipendiá prijíma Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku (Sedlárska 7, 812 83 Bratislava). Pri jednotlivých 
    typoch štipendií uvádzame kontakt na pracovníka veľvyslanectva, ktorý poskytuje bližšie informácie o danom type štipendií.

Jazykové štipendiá (tel.: 02/5934 7732, e-mail: do 31. 1. 2011 aintzane.caralp@diplomatie.gouv.fr, 
od 1. 2. 2011 dagmar.hamarova@diplomatie.gouv.fr)

• štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných školách – jazykové stáže (2 až 4 týždne) 
• štipendiá pre študentov francúzštiny počas vysokoškolského štúdia (1 mesiac) 
• pedagogická stáž pre učiteľov odborných predmetov vo francúzskom jazyku na bilingválnych gymnáziách (2 až 4 týždne)

 
Univerzitné a vedecké štipendiá (tel.: 02/5934 7741, e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)

• Program COPERNIC (pre inžinierov, ekonómov a právnikov), postgraduálne štúdium zamerané na manažment a marketing 
  (12 mesiacov)
• Master 2 (bývalé DESS a DEA, 5. ročník),  pre piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl 
• štipendiá pre doktorandov, výskumná stáž 1 až 6 mesiacov
• štipendium na doktorát pod dvojitým vedením, 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov

Odborné štipendiá/verejná správa (tel.: 02/5934 7745, e-mail: lakhdar.bouadjenak@diplomatie.gouv.fr)

• štipendiá pre lekárov špecialistov, stáž vo francúzskej nemocnici: 2 až 4 týždne (počas celého roka)
• štipendiá pre zamestnancov verejnej správy (CISAP a CIAP na ENA: max. 1 mesiac; Národná škola pre clá, dane,  
   kataster: 2 až 4 týždne; odborné stáže – dane, clá: 2 až 4 týždne)
• štipendiá pre právnikov, sudcov a prokurátorov na Medzinárodnom inštitúte ľudských práv v Štrasburgu 1 mesiac (júl)
• štipendiá pre sudcov a prokurátorov na ENM, odborná stáž: 2 až 4 týždne (počas celého roka)

Umelecké štipendiá (tel.: 02/5934 7705, e-mail: alena.vicikova@diplomatie.gouv.fr)

• štipendiá „Courants“, kultúrny manažment a správa, 1 až 3 týždne (jar – jeseň) pre odborných pracovníkov v oblasti 
   kultúry (podmienkou je dobrá znalosť francúzskeho jazyka)

 Eiffelove štipendiá excelentnosti  
    uzávierka: spravidla od septembra do januára, bližšie informácie: www.egide.asso.fr

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské a doktorandské štúdium pre najlepších študentov.  Znalosť  francúzskeho jazyka 
nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí zaviazať navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo 
Francúzsku. Zameranie programu:  
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom prostredí, 
   informačné a komunikačné vedy,  
2. ekonómia a manažment,  
3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy. 

  3-ročné štúdium na Ecole Normale Supérieure v Paríži
     uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.ens.fr/international

ENS každoročne poskytuje štipendium na 3-ročné štúdium 20 zahraničným študentom, korých vyberá spomedzi najlepších 
uchádzačov na základe výborných výsledkov.

Zaujímavé webové stránky

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr – ministerstvo vysokého 
školstva a výskumu
www.education.gouv.fr – ministerstvo národného školstva
www.campusfrance.org – informácie o možnostiach štúdia vo Francúzsku
www.cnous.fr – Centrum služieb študentom CNOUS – informácie  
o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, sociálnom zabezpečení a kultúrnom 
živote 
www.egide.asso.fr – služby pre študentov, doktorandov, pedagogických 
pracovníkov a výskumníkov na podporu akademických mobilít 
www.diplomatie.gouv.fr – ministerstvo zahraničných vecí
www.france.sk – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR
www.cge.asso.fr – Rada Grandes Ecoles
http://ec.europa.eu/euraxess/np/france – národný portál EURAXESS 
pre výskumných pracovníkov

Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť francúzskeho veľvyslanectva 
vydáva informačný bulletin Étudier en France/Štúdium vo Francúzsku.  
K dispozícii je na stránke http://ambafrance-sk.org/IFB
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 Študijné a výskumné pobyty na Ecole Normale Supérieure v Cachan
uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: www.ens-cachan.fr
Program štipendií na Master 2 a doktorandské štúdium (študijné odbory: matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, 
aplikovaná fyzika, strojárske inžinierstvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnické inžinierstvo, sociológia, história, ekonómia, právo  
a riadenie podnikov, učiteľstvo); dĺžka pobytu: minimálne 6 mesiacov, max. 12 mesiacov. 

 Štipendium Champagne – Ardenne pre študentov a doktorandov z Nitrianskeho kraja
    uzávierka: spravidla v máji na Veľvyslanectve Francúzskej republiky v Bratislave, bližšie informácie: www.france.sk  
    (e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)

V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne – Ardenne a regiónom Nitry ponúka Regionálna rada v Champagne – Ardenne 
štipendium na rok univerzitného alebo doktorandského štúdia (pod dvojitým vedením) pre slovenských študentov:  
● na Univerzite v Remeši (Champagne – Ardenne): umenie, jazyky, humanitné vedy, právo, ekonómia, manažment, politické  
   a sociologické vedy, zdravotníctvo, teória a prax fyzických a športových aktivít www.univ-reims.fr;  
● na Technickej univerzite v Troyes (magisterské štúdium):  veda a technológie (9 špecializácií, hlavne v oblasti  
   poľnohospodárskych zdrojov), medicína www.utt.fr.

Štipendium pokrýva výdavky na ubytovanie, ako aj každodenné potreby (doprava, strava...). Uchádzač musí byť zapísaný na 
vysokú školu v Nitrianskom samosprávnom kraji (4. alebo 5. ročník), alebo pochádzať z tohto regiónu; ovládať francúzsky alebo 
anglický jazyk (podľa druhu vybraného štúdia). 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

G

GRÉCKO

 Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                   

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 5- až 10-mesačný výskumný 
    pobyt
    uzávierka: 18. február 2011

● doktorand
● vedecký pracovník

● akceptačný list
● grécky, anglický alebo francúzsky 
   jazyk

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● 550 eur/mes.
● cestovné v rámci krajiny (maximálne 150 eur)  
● odpustenie školného

 letný kurz modernej gréčtiny
    uzávierka: 18. február 2011

● študent VŠ
● doktorand
● pedagogický pracovník VŠ

● ukončené minimálne 3 semestre 
   (študenti gréčtiny 1 semester)
● základy gréckeho jazyka

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● celé pobytové náklady

 krátkodobý prednáškový alebo 
     výskumný pobyt (10 dní) 
    uzávierka: priebežne, 5 mesiacov 
    pred začatím pobytu

● pedagogický pracovník VŠ ● pozývací list 
● grécky, anglický alebo francúzsky 
   jazyk

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● denné diéty 110 eur na pokrytie všetkých pobytových nákladov 
● cestovné náklady vo vnútri krajiny spojené so študijným programom 
● 1- až-2-dňová prehliadka archeologických lokalít alebo historických 
   miest

 Štátna štipendijná nadácia I.K.Y 
    uzávierka: spravidla v máji (na Veľvyslanectve Helénskej republiky v Bratislave, bližšie informácie: www.iky.gr  
    (e-mail: gremb.brt@mfa.gr)

I.K.Y. – štátna štipendijná nadácia – ponúka absolventom vysokých škôl, doktorandom, postdoktorandom a vysokoškolským 
učiteľom gréčtiny štipendiá na rôzne typy študijných a výskumných pobytov v Grécku: postgraduálne štúdium (druhé magisterské 
štúdium na 1 až 3 roky, doktorandské štúdium na 1 až 4 roky); postdoktorandský výskum na 6 mesiacov až rok; ďalšie vzdelávanie  
v oblasti gréckeho jazyka, literatúry, filozofie, histórie a umenia pre učiteľov gréčtiny na 6 mesiacov až rok; návšteva seminárov  
z oblasti umenia (hudobné, výtvarné) na 1 až 2 roky.

Zaujímavé webové stránky

www.ypepth.gr – ministerstvo školstva, celoživotného vzdelávania  
a náboženských záležitostí   
www.iky.gr – portál gréckej nadácie štátnych štipendií
www.nglt.uoa.gr/index_en.html – Jazykové centrum vyučovania 
modernej gréčtiny, informácie o medzirezortnom programe vyučovania 
modernej gréčtiny ako cudzieho jazyka na Národnej univerzite v Aténach  
(Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών)
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GRUZÍNSKO

  Medzinárodný vyšehradský fond – štipendiá pre vysielaných štipendistov – pozri stranu 55 
     uzávierka: 31. január 2011

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.mes.gov.ge – ministerstvo školstva a vedy

HOLANDSKO

  Program Huygens – študijný a výskumný pobyt  
     uzávierka: 1. február, bližšie informácie: www.nuffic.nl/huygens

Štipendium je určené vynikajúcich študentom posledného ročníka bakalárskeho alebo magisterského štúdia, absolventom VŠ 
(maximálne 2 roky po ukončení štúdia) vo veku do 35 rokov na 6- až 24-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na získanie titulu 
na holandskej univerzite. Vyžaduje sa akceptačný list a znalosť holandského alebo anglického jazyka.  

  Holandská jazyková únia –  letné kurzy holandského jazyka, literatúry a kultúry   
     uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: www.taaluniversum.org  

Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry pod záštitou Nederlandse Taalunie sú určené pre cudzincov, 
ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámštinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia mať základné znalosti jazyka,
byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium. Kurzy sa konajú v Zeiste 
(Holandsko) a v Gente a Hasselte (Belgicko/Flámsko). 

  Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
uzávierka 1. marec, bližšie informácie: www.hagueacademy.nl

Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom VŠ  
a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk.

Zaujímavé webové stránky

www.rijksoverheid.nl – ministerstvo školstva, kultúry a vedy
www.nuffic.nl – Holandská organizácia pre medzinárodnú spoluprácu vo 
vysokom školstve, informácie o vzdelávacom systéme, výmenných projektoch 
a programe pre talentovaných zahraničných študentov
www.studyin.nl – informácie o štúdiu v Holandsku 
www.vsnu.nl – Asociácia holandských univerzít 
www.hbo-raad.nl – Asociácia holandských vyšších odborných škôl
www.idw.nl – uznávanie diplomov v Holandsku 
www.ib-groep.nl –  informácie o štúdiu a vzdelávaní 
http://holandskoweb.com – Veľvyslanectvo Holandska v SR
www.hagueacademy.nl – Haagska akadémia medzinárodného práva 
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie o jazykových 
kurzoch v Belgicku a Holandsku
www.grantfinder.nl – vyhľadávač holandských štipendií a grantov
www.euraxess.nl – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.cnavt.org – informácie o certifikáte z holandčiny ako cudzieho jazyka
(Certificaat Nederlands als vreemde Taal)

 Onassisova nadácia
    uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie: www.onassis.gr

Štipendiá sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, 
postdoktorandov, umelcov, prekladateľov gréckej literatúry, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, postgraduálnych 
študentov a doktorandov.  

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

www.doatap.gr – grécky NARIC, informácie o uznávaní diplomov
www.eap.gr – Helénska otvorená univerzita, jediná grécka štátna univerzita, 
ktorá poskytuje diaľkové vysokoškolské štúdium aj postgraduálne štúdium
www.ekep.gr – Národné stredisko odborného vzdelávania 
www.gogreece.com/education – internetový sprievodca po Grécku; 
zoznam liniek na grécke vzdelávacie inštitúty
www.eie.gr/mobility-portal/fellowships-grants.html – národný 
mobilitný portál pre výskumníkov
www.mfa.gr/bratislava – stránka gréckeho veľvyslanectva na Slovensku
http://mobility.certh.gr – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

H
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CHORVÁTSKO

 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 semestrálny pobyt  
    (minimálne 4 mesiace)

     uzávierka: 24. február 2011

● študent VŠ ● akceptačný list vítaný
● chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk  
● ukončené minimálne 3 semestre

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● mesačné štipendium
● stravovanie na internáte
● mestskú hromadnú dopravu
● školné

výskumný pobyt  
    (minimálne 1 mesiac)

    uzávierka: 24. február 2011

● doktorand ● akceptačný list vítaný
● chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● mesačné štipendium
● stravovanie na internáte
● mestskú hromadnú dopravu
● školné

 letný kurz chorvátskeho jazyka 
    uzávierka: 24. február 2011

● študent VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník
● vysokoškolský učiteľ

● základy chorvátskeho jazyka
● ukončený minimálne 1 semester

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● kurzovné
● ubytovanie
● stravné
● vreckové, miestnu dopravu

 CEEPUS – pozri stranu 55

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.mzt.hr  – ministerstvo vedy, vzdelávania a športu
www.euraxess.hr – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

  Medzinárodný kriminalistický súd v Haagu 
      uzávierka: podľa programu,  
      bližšie informácie: www.icc-cpi.int (Internships and visiting professionals)

Medzinárodný kriminalistický súd v Haagu umožňuje kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať  
3- až 6-mesačnú stáž v niektorom z orgánov súdneho dvora. Kandidáti si môžu vybrať z troch programov:

1. Presidency and Chambers (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. medzinárodných vzťahov, politických vied, 
    histórie, diplomacie, manažmentu, žurnalistiky, sociálnej psychológie a príbuzných disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického 
    a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny).

2. Office of the Prosecutor (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. histórie, medzinárodných vzťahov, politických 
    vied, žurnalistiky, tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, manažmentu ľudských 
    zdrojov, psychológie, administratívnych vied a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a francúzskeho 
    jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny).

3. Registry (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, medzinárodných vzťahov, politických vied, žurnalistiky, tlmočníctva 
    a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov, psychológie  
    a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, 
    ruštiny alebo španielčiny). 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55
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INDIA
                                          
 Štipendiá indickej vlády (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 celé bakalárske štúdium
    uzávierka: 19. január 2011

● študent posledného ročníka SŠ 
● absolvent SŠ

● anglický jazyk ● cestovné náklady hradí  
   štipendista
● začiatok akademického roka  
   je 1. augusta 
● zoznam univerzít je  
   súčasťou prihlášky
● súčasťou výberu je  
   osobný pohovor 

● štipendium 2 500 – 4 000 Rs./mes. podľa stupňa a typu štúdia 
● jednorazový príspevok na neočakávané výdavky 3 000 – 12 500 Rs./rok 
● ubytovanie 
● školné poplatky 
● príspevok na záverečnú prácu
● zdravotné náklady
● exkurzie

 celé magisterské štúdium
     uzávierka: 19. január 2011

● študent VŠ
● absolvent bakalárskeho štúdia 

● anglický jazyk

 celé doktorandské štúdium
    uzávierka: 19. január 2011

● študent posledného ročníka VŠ
● absolvent VŠ

● anglický jazyk

 Program ITEC programme (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                                                   

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 odborný kurz (min. 2 týždne),  
    napr. anglický jazyk, manažment, webový dizajn, 
    telekomunikácie,  IT kurzy atď.

    uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca  
    pred začiatkom kurzu

● zamestnanec štátnej  
   alebo verejnej správy, 
   obchodnej alebo 
   priemyselnej komory
● pedagogický pracovník VŠ
● vedecký pracovník

● VŠ vzdelanie
● aktívna znalosť anglického jazyka
● 5-ročná pracovná skúsenosť
● vek 25 – 45 rokov
● zdravotná spôsobilosť

● zoznam kurzov je na  
   http://itec.mea.gov.in 
● uchádzač si musí vybrať jeden  
   z ponúkaných kurzov (musí si 
   zistiť, či kurz spadá do 
   štipendijného programu ITEC)

● spiatočnú letenku 
● školné
● ubytovanie
● zdravotnú starostlivosť
● vreckové
● príspevok na knihy a študijnú cestu

 Inštitút hindského jazyka v Agre (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                                                     

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 ročný jazykový kurz hindského jazyka
    uzávierka: 15. apríl 2011

 ● záujemcovia o štúdium 
    hindského jazyka

● občan SR 
● 12 rokov ukončenej školskej dochádzky  
● vek od 21 do 35 rokov  
● dobrá znalosť angličtiny 
● základy hindčiny vítané

● ubytovanie je zabezpečené v hosteli  
   (za 250 rupií mesačne), v ktorom je  
   povinné bývanie  
● v hosteli je podávaná výlučne  
   vegetariánska strava

● 3 500 rupií mesačne 
● jednorazový príspevok 1 000 rupií na knihy 
● spiatočnú letenku 
● dopravu z letiska do Agry

I

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.education.nic.in – ministerstvo rozvoja ľudských zdrojov, sekcia 
vysokoškolského vzdelávania  
http://meaindia.nic.in – stránka ministerstva zahraničných vecí  
s informáciami aj o vysokoškolskom štúdiu 
www.iccrindia.org – Indická rada pre kultúrne vzťahy
www.icssr.org – Indická rada pre výskum v oblasti spoločenských vied
www.indianembassy.sk – Indické veľvyslanectvo v Bratislave
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INDONÉZIA

 Program indonézskej vlády Darmasiswa      
     uzávierka: spravidla vo februári alebo v marci (na Veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave) 
      bližšie informácie: www.indonesia.sk (e-mail: socioculture@indonesia.sk, indonesia@indonesia.sk)

Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na štúdium indonézskeho jazyka, tradičného tanca, tradičnej hudby  
a indonézskych remesiel. Uchádzač si môže vybrať miesto štúdia na jednej zo 45 univerzít.
Sú dva varianty pobytov:

● ročný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka a umenia: tradičný tanec, tradičná hudba a indonézske remeslá 
   (september – júl); 

● 6-mesačný štipendijný program na štúdium indonézskeho  jazyka (august – január alebo február – júl).

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

http://diknas.go.id – ministerstvo národného školstva
www.deplu.go.id – ministerstvo zahraničných vecí
www.indonesia.sk – Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave, 
informácie o štipendiách

ISLAND

 Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka, kultúry a histórie 
     uzávierka: spravidla v marci/apríli, bližšie informácie: http://eng.menntamalaraduneyti.is/

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka, literatúry a histórie (od septembra  
do apríla). Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského jazyka sú 
uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

http://eng.menntamalaraduneyti.is – ministerstvo školstva, vedy  
a kultúry
www.hi.is – Islandská univerzita
www.euraxess.is – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

ÍRSKO

 Walsh Fellowships Scheme – výskumný program pre doktorandov
      uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: www.teagasc.ie 

Štipendijný program so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva, rozvoj 
vidieka, vidiecke prostredie a lesníctvo je určený absolventom VŠ a doktorandom. Štipendium 21 000 eur sa najskôr udeľuje na 
rok s možnosťou predĺženia na 3 roky na získanie titulu PhD. Študijný pobyt sa realizuje na rôznych inštitútoch írskeho Úradu pre 
rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva Teagasc. Projekt musí zodpovedať prioritám výskumného programu inštitútu.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.education.ie – ministerstvo školstva a zručností
www.hea.ie – Higher Education Authority (HEA) – informácie o štúdiu
www.hetac.ie – Higher Education and Training Award Council – Rankingová 
a ratingová agentúra 
www.cao.ie – Central Application Office – podávanie prihlášok na štúdium
www.nqai.ie – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.gradireland.com/courses/search.asp – vyhľadávač 
postgraduálnych kurzov
www.euraxess.ie – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
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IZRAEL

 Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                 
TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 

v čase podávania žiadosti
POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA  

POSKYTUJE 

 8-mesačný študijný  
    alebo výskumný pobyt
    uzávierka: 4. november 2010

● študent magisterského štúdia 
● doktorand

● akceptačný list 
● min. bakalársky titul 
● anglický jazyk alebo hebrejčina 
● vek do 35 rokov 
● ďalšie podmienky 
   stanovené univerzitou

● výber prebieha formou 
   osobného pohovoru 
● štipendisti na výskumnom 
   pobyte neplatia školné, ale  
   nemôžu sa zúčastňovať 
   prednášok

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● študijný pobyt: štipendium môže 
   byť čiastočné alebo výnimočne 
   úplné
   ● čiastočné štipendium zahŕňa:  
      zdravotné poistenie a bezplatné 
      štúdium alebo mesačný 
      príspevok na životné náklady 
   ● plné štipendium zahŕňa: 
      bezplatné štúdium, mesačný 
      príspevok životné náklady  
      a zdravotné poistenie
● výskumný pobyt: štipendium 
   pokrýva všetky náklady 

 letný kurz modernej 
    hebrejčiny
     uzávierka: 4. november 2010

● študent VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand
● postdoktorand

● ukončené min. 2 semestre
● základy hebrejčiny alebo ivritu  
   a anglický jazyk 
● vek do 35 rokov

● výber prebieha formou 
   osobného pohovoru

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium 
● diéty na pokrytie životných 
   nákladov (podľa podmienok 
   jazykovej školy)  
● základné zdravotné poistenie 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.education.gov.il – ministerstvo školstva
www.mfa.gov.il – ministerstvo zahraničných vecí
www.che.org.il – Rada vysokých škôl
www.israelstudy.net – konzorcium piatich najväčších izraelských univerzít
www.universities-colleges.org.il – informácie o vysokoškolskom štúdiu 
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Informácie o štúdiu v niektorej z krajín Európskej únie záujemcovia nájdu na európskom 
portáli o možnostiach vzdelávania Ploteus http://ec.europa.eu/ploteus

www.education.gov.il
www.mfa.gov.il
www.che.org.il
www.israelstudy.net
http://www.universities-colleges.org.il
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JAPONSKO

 Program japonskej vlády Monbukagakusho (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA 
HRADÍ 

 výskumný pobyt s možnosťou 
     absolvovať celé magisterské/ 
     doktorandské štúdium
    uzávierka: 1. jún 2011

● študent posledného  
   ročníka VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand 

● japonský alebo anglický jazyk 
● ochota učiť sa japončinu (výučba prebieha 
   v japončine) 
● pre uchádzačov narodených po 2. 4. 1977
● dobrý zdravotný stav 
● akceptačný list treba predložiť po osobnom  
   pohovore, do konca augusta 2011

● začiatok štipendijného pobytu: apríl  
  alebo október 2012
● prvých šesť mesiacov kurz 
   japonského jazyka 
● súčasťou výberu je osobný pohovor  
   a test na japonskom veľvyslanectve
 

● letenku turistickej triedy
● od 152 000 do 155 000 
   jenov/mes. podľa  
   zamerania pobytu 
● školné 

 celé bakalárske štúdium
    (5 rokov)

    uzávierka: 6. júl 2011

● študent v maturitnom 
   ročníku
● absolvent SŠ
● študenti VŠ do 21 rokov

● japonský alebo anglický jazyk 
● narodený medzi 2. aprílom 1990 a 1. aprílom 1995 
● ochota učiť sa japončinu a študovať v japončine 
● povinná zdravotná prehliadka 
● test z anglického alebo japonského jazyka 
   (respektíve z oboch jazykov), vedomostný test  
   a ústny pohovor

● 5-ročné štúdium: ročná jazyková príprava  
  + 4-ročné bakalárske štúdium 
● žiadateľ musí pricestovať od 1. do 7. apríla 
   2012 
● súčasťou výberu je osobný pohovor a test 
   na japonskom veľvyslanectve 

● letenku turistickej triedy 
● 125 000 jenov/mes.  
● školné

 odborné nadstavbové štúdium  
     pre absolventov stredných škôl 
     uzávierka: 17. júl 2010

●  študent v maturitnom 
    ročníku 
●  absolvent SŠ
●  študent VŠ do 21 rokov

● japonský alebo anglický jazyk 
● absolventi strednej školy s maturitou, ktorí  
   absolvovali minimálne 12 rokov školskej dochádzky 
   (k marcu 2012) 
● narodený medzi 2. aprílom 1990 a 1. aprílom 1995 
● ochota učiť sa japončinu a študovať v japončine 
● povinná zdravotná prehliadka 
● test z anglického alebo japonského jazyka 
   (respektíve z oboch jazykov), test z matematiky  
   a ústny pohovor

 ● štúdium v odboroch:  technické odbory, 
   ošetrovateľstvo a výživa, vzdelávanie a sociálne 
   vedy, kancelárske štúdiá, biznis, módne  
   návrhárstvo, domáce hospodárstvo, kultúra  
   a všeobecné vzdelávanie, ostatné odbory 
   (treba presne špecifikovať, o aký odbor ide) 
● pobyt trvá 3 roky od začiatku októbra 2012 
  do marca 2015 vrátane intenzívnej ročnej  
  jazykovej a odbornej prípravy 

● letenku turistickej triedy 
● 125 000 jenov/mes.  
● školné

 Ročný študijný pobyt pre študentov japanológie
     uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: www.sk.emb-japan.go.jp

Štipendium je určené pre občanov SR vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú na vysokej škole japonský jazyk alebo japonskú 
kultúru (hlavný odbor štúdia) a chcú sa zdokonaliť v japonskom jazyku štúdiom na japonskej univerzite, rozšíriť si znalosti  
o Japonsku.

 Matsumaeho medzinárodná nadácia – program pre postdoktorandov 
      uzávierka: spravidla v auguste, bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Štipendiá Matsumae International Foundation na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku sú určené pre mladých vedcov, 
ktorí už dosiahli titul PhD., alebo absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva roky pracujú v oblasti výskumu. Ďalšími 
podmienkami sú vek do 40 rokov v čase podávania prihlášky a znalosť anglického aleho japonského jazyka. Štipendium nie 
je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti 
uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné 
laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. 

Zaujímavé webové stránky

www.mext.go.jp – ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológií  
www.studyjapan.go.jp/en/index.html – príručka pre záujemcov  
o štúdium v Japonsku (v angličtine), obsahuje aj informácie o japonských 
štipendiách
www.nigelward.com/top30.html – 30 najlepších univerzít v Japonsku
www.mofa.go.jp – ministerstvo zahraničných vecí 
www.yamasa.org/scholarships/index.html – databáza štipendií nadácie 
Hattori pre zahraničných študentov
www.spf.org/e/ – Mierová nadácia Sasakawa 
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 Japonská nadácia – program intelektuálnej výmeny
     uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie: www.jpf.go.jp, www.sk.emb-japan.go.jp

Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami na 
poli humanitných a spoločenských vied, alebo ktorí majú skúsenosti z výskumu, médií alebo neziskových organizácií. Podmienkou 
účasti na programe je, aby predmet výskumu uchádzača súvisel s Japonskom (odbor japanológia je z programu vylúčený). 
Program je určený pre projekty zamerané napríklad na tradície a kultúru, tvorenie občianskej spoločnosti, vzdelávanie a rozvoj 
ľudských zdrojov, rodové role, urbanizáciu a regionálnu revitalizáciu, nastoľovanie mieru, súžitie, presadzovanie a nastoľovanie 
sociálneho poriadku a práva, ekonomickú globalizáciu a medzinárodnú spoluprácu, energetické otázky, otázky bezpečnosti, trhovej 
ekonomiky, environmentálne problémy, národnú diskusiu a interakciu, bilaterálne otázky...  
Téma výskumu musí spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií:

1) začlenenie japonskej tématiky do oblasti špecializácie uchádzača, 
2) byť obojstranne zaujímavá z pohľadu Japonsko – Východná Európa (vrátane Ruska, strednej Ázie a Kaukazskej oblasti), 
    alebo Japonsko – Blízky východ, alebo Japonsko – Afrika. 
3) medzinárodná téma (globálne otázky) 

 Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
      uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie: www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html

Program  je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými domácimi spoločnosťami. Študenti dostávajú
grant 15 000 eur na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový 
kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa realizuje od septembra do augusta a skladá sa z týždňového seminára o Japonsku,  
4-mesačného intenzíveho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo, 
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia.

 Japonská spoločnosť na propagáciu vedy – program pre doktorandov a postdoktorandov
      uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english

Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov (štandardné a krátkodobé) a doktorandov 
(krátkodobé). Podmienkou je kontakt na japonského školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 
mesiacov a viac v predchádzajúcom období. Štandardné štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé štipendium na 15 dní až 
11 mesiacov. Prihlášky sa podávajú buď prostredníctvom prijímajúcej organizácie alebo prostredníctvom nominačnej autority pre 
Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied. 

 Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov
      uzávierka: spravidla v septembri, bližšie informácie: www.canonfoundation.org

O štipendium Canon Foundation na 3-mesačný až ročný pobyt v japonskej inštitúcii podľa vlastného výberu (súčasťou prihlášky 
je akceptačný list prijímajúcej organizácie, ako aj návrh výskumného projektu dohodnutý s prijímajúcou organizáciou) sa môžu 
uchádzať mladí výskumní pracovníci (do 40 rokov) s ukončeným minimálne magisterským vzdelaním.

 Študijný pobyt európskej mládeže v Japonsku
      uzávierka: spravidla v júli, bližšie informácie: www.sk.emb-japan.go.jp

Ministerstvo zahraničných vecí Japonska každoročne ponúka štipendiá mladým Európanom na desaťdňový študijný pobyt  
v Japonsku. Cieľom pobytu je vzbudiť záujem mladých ľudí o Japonsko. Na pobyt sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 25 do 
35 rokov, ktorí ovládajú anglický jazyk, nie sú študentmi strednej alebo vysokej školy v dennom štúdiu. Neakceptujú sa prihlášky 
žiadateľov, ktorí v minulosti navštívili Japonsko. 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

www2.jasso.go.jp – všeobecné informácie o štúdiu v Japonsku, štipendiá, 
zoznam vysokých škôl
www.sk.emb-japan.go.jp – Japonské veľvyslanectvo v Bratislave
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KANADA

 Nadácia Jeanne Sauvé – ročný pobyt na McGill University 
      uzávierka: do 31. decembra, bližšie informácie: www.sauvescholars.org

Nadácia Jeanne Sauvé ponúka mladým ľuďom (do 30 rokov), ktorí dosiahli aspoň bakalársky titul, štipendium, ktoré pokrýva  
ročné školné na McGill University, ubytovanie a stravovanie, dopravu aj akékoľvek doplnkové aktivity.   

 Program vlády kanadskej provincie Ontário (Ontario Graduate Scholarship Program)
      uzávierka: 15. novembra, bližšie informácie: http://osap.gov.on.ca/eng/not_secure/ogs.htm 

Vláda kanadskej provincie Ontário poskytuje zahraničným študentom s vynikajúcimi študijnými výsledkami postgraduálne štipendiá 
na 2 až 3 trimestre. Uchádzači o štipendium musia byť prijatí na niektorú z uznávaných ontárijských inštitúcií a musia mať platné 
povolenie na štúdium, získané z kanadského imigračného úradu.  

 Štúdium quebeckej literatúry v Montreale
      uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.crilcq.org/bourses

Stredisko medziuniverzitného výskumu quebeckej literatúry a kultúry (CRILCQ) každoročne vypisuje spoločne s Montrealskou 
univerzitou dve štipendiá pre nequebeckých študentov, ktorí sa venujú quebeckej literatúre. Štipendium Jean-Cléa Godina je 
určený študentovi magisterského alebo doktorandského štúdia na minimálne 3-mesačný pobyt; postdoktorandské štipendium 
CRILCQ je určené doktorandovi, ktorý už predložil svoju doktorandskú prácu na obhajobu. 

 Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium 
      uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca

Kanadská vláda umožňuje domácim, ako aj zahraničným študentom uchádzať sa o trojročné doktorandské štúdium, ktoré podporí  
50 000 kanadskými dolármi ročne. Návrh na udelenie štipendia musí podať kanadská vysoká škola.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 

Zaujímavé webové stránky

www.cmec.ca – ministerstvo školstva
www.cbie.ca – Kanadský úrad pre medzinárodné vzdelávanie
www.studycanada.ca – Kanadské vzdelávacie centrum
www.cicic.ca – centrum pre uznávanie dokladov o vzdelaní
www.aucc.ca – Asociácia kanadských univerzít a kolégií (databáza vysokých 
škôl, zoznam všetkých univerzít)
www.nacc.ca – asociácia súkromných inštitúcií pre profesionálne 
vzdelávanie
www.infoexport.gc.ca/science/eu_RMP-en.htm – mobilitný portál pre 
výskumníkov 
www.scholarships.gc.ca – vyhľadávanie štipendií pre cudzincov na 
štúdium v Kanade

KAZACHSTAN

 Memorandum medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania  
     (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

podľa programu 

 3- až 10-mesačný študijný pobyt 
     počas vysokoškolského štúdia
     uzávierka: 3. február 2011

● študent VŠ ● ukončené minimálne 4 semestre ● štipendium
● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
    uzávierka:  3. február 2011

● doktorand ● kazašský alebo anglický jazyk ● štipendium
● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.edu.gov.kz – ministerstvo školstva a vedy
www.tempuskaz.kz – Národná kancelária programu Tempus; informácie 
o vysokoškolskom vzdelávaní, zoznam vysokoškolských inštitúcií
www.kazembassy.cz – kazašské veľvyslanectvo v Českej republike  
s pôsobnosťou pre Slovensko
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KÓREJSKÁ REPUBLIKA

 Štipendiá kórejskej vlády (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                      

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY  
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ 

 celé bakalárske štúdium
     uzávierka: 14. január 2011

● študent v maturitnom ročníku
● absolvent SŠ
● študent nižšieho  
   ročníka VŠ

● vek do 25 rokov
● kórejský alebo anglický jazyk
● dobrý zdravotný stav

● štúdiu predchádza ročná  
   jazyková príprava

● ročný kurz jazykovej prípravy a celé bakalárske štúdium (4 roky) 
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť  
● 800 000 wonov/mesačne 
● školné 
● 200 000 wonov pri príchode a 100 000 wonov pri ukončení štúdia  
● zdravotnú starostlivosť

 celé magisterské alebo 
    doktorandské štúdium

uzávierka: 27. apríl 2011

● študent v poslednom ročníku 
   bakalárskeho alebo 
   magisterského štúdia
● absolvent VŠ
● doktorand

● bakalársky alebo magisterský  diplom
● vek do 40 rokov
● kórejský alebo anglický jazyk
● dobrý zdravotný stav

● štúdiu predchádza ročná  
   jazyková príprava  

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť  
● 900 000 wonov/mesačne 
● príspevok na výskum (humanitné a spoločenské vedy 210 000 wonov/ 
   semester, prírodné a technické vedy 240 000 wonov/semester)  
● 200 000 wonov pri príchode do krajiny 
● ročnú jazykovú prípravu 
● školné 
● náklady na tlač dizertačnej práce (od 500 000 do 800 000 wonov) 
● zdravotné poistenie 15 000 wonov

 KDI School of Public Policy and Management
     uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: www.kdischool.ac.kr

Štipendium na celé magisterské štúdium so zameraním verejná politika a manažment sú určené absolventom VŠ štúdia so 
znalosťou anglického jazyka. Uprednostnení sú uchádzači s pracovnými skúsenosťami. V programe nie je špeciálna žiadosť  
o štipendium, všetci prijatí zahraniční študenti sa posudzujú ako uchádzači o štipendium.

 
 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.moe.go.kr – ministerstvo školstva, vedy a kultúry
www.studyinkorea.go.kr – informácie pre zahraničných študentov  
o štúdiu v Kórei
www.niied.go.kr – kórejský Národný inštitút pre medzinárodné 
vzdelávanie; stránka obsahuje informácie pre zahraničných študentov
www.keris.or.kr – Kórejské informačné centrum pre vzdelávanie a vedu
www.mofat.go.kr – ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
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LITVA

 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk) 

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY  
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 3- až 10-mesačný študijný  
    alebo výskumný pobyt
    uzávierka: 2. marec 2011

● študent
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● akceptačný list
● ukončené minimálne 3 semestre
● litovský alebo iný 
   dohodnutý jazyk

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium
   - študent 1 300 Lt 
   - doktorand alebo výskumný pracovník 
    2 600 Lt 
● ubytovanie na internáte za úhradu

  letný jazykový kurz 
      3 až 4 týždne

     uzávierka: 2. marec 2011

● študent VŠ 
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● ukončený minimálne 1 semester ● základy litovského jazyka 
   vítané

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● kurzovné (študent 1950 Lt,  
   doktorand  3 250 Lt)
● zdravotnú starostlivosť na základe 
   európskeho preukazu 
● náklady na ubytovanie 
● cestovné náklady na území Litvy 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.smm.lt, www.mokslas.lt (iba v litovčine) – ministerstvo školstva  
a vedy
www.smpf.lt –  Servisné centrum pre akademické výmeny
www.skvc.lt/enic-naric – centrum pre hodnotenie kvality vysokého 
školstva; súčasťou je aj litovský ENIC/NARIC, stredisko na uznávanie 
dokladov o vzdelávaní
www.lss.lt – Litovská únia študentov
www.lsas.lt – Litovská národná únia študentských asociácií
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Portál www.eurodesk.sk je súčasťou európskej informačnej siete, ktorej úlohou je poskytovať informácie  
a rady mladým ľuďom a všetkým, ktorí s nimi pracujú. Na portáli je databáza európskych a národných 
grantových programov, do ktorých sa môžu mladí ľudia v Európe zapojiť a získať tak finančné prostriedky na
realizovanie svojich aktivít v oblastiach vzdelávania, dobrovoľníckej služby, školení, stáží, voľnočasových aktivít, 
umenia a pod. 

www.smm.lt
www.mokslas.lt
www.smpf.lt
www.skvc.lt/enic-naric
www.lss.lt
www.lsas.lt
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LUXEMBURSKO

 Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)  

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA  

POSKYTUJE 

 mesačný študijný pobyt  
    pre doktorandov
    uzávierka: 18. marec 2011

● doktorand ● akceptačný list
● francúzsky jazyk (iný cudzí jazyk  
   potvrdí prijímajúca strana  
   v akceptačnom liste)

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● ubytovanie
● stravné 

 2-semestrálny študijný pobyt  
    v oblasti riadenia na Fakulte práva, 
    hospodárstva a financií Luxemburskej  
    univerzity

    uzávierka: 18. marec 2011

● študent bakalárskeho 
   štúdia VŠ

● spĺňať podmienky  
   prijímajúceho inštitútu
● jazyková znalosť podľa  
   požiadaviek inštitútu  
   (francúzsky, nemecký,  
   anglický jazyk)

● Fakulta práva, hospodárstva a financií 
    Luxemburskej univerzity
    http://wwwfr.uni.lu/fdef 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť

● náklady na ubytovanie
● štipendium 650 eur/mes.
● zápisné a školné

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt  
     v oblasti informatiky na Fakulte 
     prírodných vied, technológie  
     a komunikácie Luxemburskej univerzity

     uzávierka: 18. marec 2011

● študent bakalárskeho 
   štúdia VŠ

● spĺňať podmienky prijímajúceho 
   inštitútu
● jazyková znalosť podľa  
   požiadaviek inštitútu (francúzsky,  
   nemecký, anglický jazyk)

● Fakulta prírodných vied, technológie  
   a komunikácie Luxemburskej univerzity
   http://wwwfr.uni.lu/fstc

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť

● náklady na ubytovanie
● štipendium 650 eur/mes.
● zápisné a školné

 zdokonaľovací  hudobný kurz
    uzávierka: 18. marec 2011

● študent VŠ
● doktorand 
● interpret

● akceptačný list
● ukončené minimálne 1 semester

● Hudobné konzervatórium  
   http://www.cml.lu , e-mail:cml@vdl.lu   

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● ubytovanie
● diéty

 semestrálny jazykový pobyt  
     na Národnom inštitúte jayzkov

     uzávierka: 18. marec 2011

● študent VŠ
● doktorand 

● ukončené minimálne 3 semestre ●  Národný inštitút jazykov   
   www.insl.lu
●  podporuje sa štúdium francúzskeho 
    jazyka

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť

● náklady na ubytovanie
● štipendium 650 eur/mes.
● zápisné a školné

 7-dňový študijný pobyt  
     pre pracovníkov v oblasti školstva

     uzávierka: priebežne, minimálne  
     4 mesiace pred začiatkom pobytu

● odborník v oblasti 
   pedagogiky

● pozývací list ● umelecké vzdelávanie, umelecká  
   pedagogika a umelecký manažent,  
   odborné vzdelávanie, základné a ďalšie 
   vzdelávania, systém pedagogických  
   a vedeckých informácií, úloha 
   pedagogických knižníc, výučba cudzích  
   jazykov, legislatíva v oblasti vzdelávania, 
   vedy, mládeže a športu, vzdelávanie 
   dospelých

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť

● ubytovanie
● stravné 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.men.public.lu – ministerstvo národného školstva a odborného 
vzdelávania
www.mcesr.public.lu – ministerstvo kultúry, vysokoškolského vzdelávania 
a výskumu
www.uni.lu – Luxemburská univerzita
www.cedies.public.lu – Centrum dokumentácie a informácií  
o vysokoškolskom vzdelávaní  
www.euraxess.lu – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
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MAĎARSKO

 Program spolupráce medzi MŠ SR a MŠ MR v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                                   

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA  

POSKYTUJE  

 5- až 10-mesačný študijný 
    pobyt počas vysokoškolského 
    štúdia
    uzávierka: 9. marec 2011

● študent VŠ  
   v dennom štúdiu

● akceptačný list
● ukončené minimálne 3 semestre 
   (študenti maďarského jazyka  
   1 semester)
● vek maximálne 25 rokov

● maďarský jazyk alebo iný 
   dohodnutý jazyk potvrdený  
   v akceptačnom liste 
● uchádzač sa musí zaregistrovať 
   on-line na www.scholarship.hu

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť
● štipendium 199,16 eur/mes.

● 7 000 Ft/mes. na ubytovanie  
   a zdravotnú starostlivosť

 1- až 10-mesačný  
    doktorandský pobyt
    uzávierka: 9. marec 2011

● doktorand interný ● akceptačný list
● vek maximálne do 35 rokov

● maďarský jazyk alebo iný 
   dohodnutý jazyk potvrdený  
   v akceptačnom liste 
● uchádzač sa musí zaregistrovať 
   on-line na www.scholarship.hu

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť
● štipendium 298,74 eur/mes. 

● ubytovanie na internáte  
   za úhradu

 1- až 3-mesačný výskumný 
    pobyt
   uzávierka: 9. marec 2011 ● vysokoškolský učiteľ 

   a výskumný pracovník
● pozývací list
● maďarský alebo iný dohodnutý 
   jazyk

● uchádzač sa musí zaregistrovať 
   on-line na www.scholarship.hu

● cestovné náklady do miesta  
   pobytu a späť

● ubytovanie
● mesačné štipendium  
   30 000 Ft/mes. 
   (PhD., DrSc. 45 000 Ft/mes.);
   krátkodobý pobyt 3 000 Ft/deň
● 10 000 Ft na mestskú dopravu

 5- až 20-dňový krátkodobý 
    pobyt
   uzávierka: 9. marec 2011

 letné kurzy maďarského  
    jazyka  
    (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, 
    Szeged, Debrecín)

    uzávierka: 9. marec 2011 
    

● študent
● doktorand
● učiteľ VŠ

● študent ukončené minimálne  
   2 semestre
● študent maďarského jazyka  
   1 semester  
● na jazykový kurz sa vyžaduje  
   základná znalosť maďarského  
   jazyka

●  jazykové kurzy: Budapešť  
    www.summeruniversity.hu,    
    Debrecín www.nyariegyetem.hu, 
    Pécs www.isc.feek.pte.hu, 
    Szeged www.arts.u-szeged/ 
    hungarianstudies
● ponuka odborných kurzov sa 
   každoročne obmieňa:  
   www.scholarship.hu
● uchádzač sa musí zaregistrovať 
   on-line na www.scholarship.hu

● cestovné náklady do miesta  
   pobytu a späť

● účastnícky poplatok (náklady 
   na štúdium, exkurzie   
   a ubytovanie)
● strava
● vreckové 1 USD/deň

  M

MACEDÓNSKO

 CEEPUS – pozri stranu 55 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.mon.gov.mk – ministerstvo školstva
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 CEEPUS – pozri stranu 55

  Medzinárodný vyšehradský fond 

  Vnútrovyšehradské štipendiá  – pozri stranu 55    
      uzávierka: 31. január 

  Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov – pozri stranu 55 
     uzávierka: 10. septembra 

  Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives (Budapešť) 
      uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.osaarchivum.org; www.visegradfund.org/scholarships.html  

V spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka Medzinárodný vyšehradský fond 10 dvojmesačných štipendií ročne 
(výška štipendia je 2 000 eur) pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. Prioritné témy sú vyhlasované každý 
rok (na akademický rok 2010/11: Podoby a interpretácie 2. svet. vojny a/alebo neskorších vojen v Európe a Komplikované 
vzťahy medzi historiografiou a propagandou).

  Maďarská štipendijná rada (MÖB)
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.scholarship.hu
Magyar Ösztöndíj Bizottság udeľuje štipendiá na:

● postgraduálne štúdium a výskum (3 – 21 dní alebo 1 – 10 mesiacov) pre absolventov magisterského a inžinierskeho štúdia; 
● celé doktorandské štúdium (36 mesiacov) – podmienkou je plynulá znalosť maďarčiny, štipendium je podmienečné 
   vzhľadom na následné prijatie na doktorandské štúdium; 
● postdoktorandské štúdium, výskum (1 – 10 mesiacov) – uchádzač musí mať ukončené PhD.; 
● výskumný pobyt (3 – 21 dní alebo 1 – 10 mesiacov) pre výskumníkov a profesorov, ktorí majú minimálne PhD. 

Štipendiá nepokrývajú cestovné náklady.
Treba sa prihlásiť on-line na www.scholarship.hu a taktiež zaslať materiály poštou (rozhoduje poštová pečiatka) na poštovú adresu 
Balassi Institute, HSB Office, 1519 Budapest, PF. 385, Hungary

  Krajanské štipendiá Úradu zahraničných Maďarov
     uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: www.szakc.sk, e-mail: pozsony@szakc.sk

Štipendiá pre občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti udeľuje Úrad zahraničných Maďarov Ministerstva školstva  
a kultúry Maďarskej republiky. Štipendiá administruje Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért.

   Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov 
      uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.c3.hu/forditohaz

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyt v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná 
rozsahu diela. 

 Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti – magisterské a doktorandské štúdium 
      uzávierka: november 2010, január a marec 2011, bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk  
      (e-mail: marcela.grosekova@saia.sk)

Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku.  
CEU udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí doktorandi 
získavajú plné štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium na https://online.ceu.hu

Program Course Development Competition podporuje vysokoškolských učiteľov, ktorí chcú vytvárať a inovovať učebné osnovy, 
zaviesť nové študijné programy. Vybraní kandidáti získajú 10-mesačné štipendium, financie na učebný materiál atď.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.okm.gov.hu – ministerstvo školstva a kultúry, informácie o systéme 
VŠ vzdelávania, adresy univerzít
www.scholarship.hu – Maďarská štipendijná rada, ktorá administruje 
bilaterálne štipendiá 
www.campushungary.hu – centrálna kancelária pre štúdium v Maďarsku
www.studyhungary.hu – informačný portál pre zahraničných študentov  
(v angličtine)
www.sulinet.hu – školský portál
www.felvi.hu – informácie o prijímaní študentov, zoznam študijných 
programov v cudzích jazykoch
www.mfa.gov.hu – ministerstvo zahraničných vecí 
www.bbi.hu – Inštitút Balassi Bálinta, ktorý poskytuje štipendiá na ročné 
jazykové kurzy
www.euraxess-hungary.hu – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
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MEXIKO

 Štipendiá mexickej vlády (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                                            

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 ročný postgraduálny študijný alebo  
    výskumný pobyt
    uzávierka: august 2011
   

● absolvent bakalárskeho  
   a magisterského štúdia 
• študent magisterského 
   štúdia
● doktorand
● vedecký pracovník
● pedagogický pracovník VŠ 

● španielsky jazyk 
● akceptačný list 

● všetky odbory s výnimkou zubného 
   lekárstva, plastickej chirurgie,  
   marketingu, účtovníctva a reklamy 
   a manažmentu
● výber prebieha formou osobného  
   pohovoru
● prihlasovanie on-line na  
   http://becas.sre.gob.mx, kde je uvedený 
   zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať 
   pobyt 
 
    

● štipendium 6 576  pesos pre magisterské 
   štúdium, 8 220 pesos pre doktorandské 
   štúdium 
●  cestovné 
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

 celé magisterské štúdium (ročné  
     s možnosťou predĺženia 12 mesiacov)

     uzávierka: august 2011

• absolvent bakalárskeho 
   štúdia 

• španielsky jazyk
• akceptačný list

 celé doktorandské štúdium (ročné  
     s možnosťou predĺženia 24 mesiacov)

      uzávierka: august 2011

• absolvent magisterského  
   štúdia

• španielsky jazyk
• akceptačný list

 3- až 5-mesačný pobyt  
     pre študentov na magisterskom  
     a doktorandskom stupni štúdia
     uzávierka: august 2011

● absolvent bakalárskeho  
   štúdia 
• študent magisterského 
   štúdia
● doktorand

• španielsky jazyk
• akceptačný list
• VŠ musí mať podpísanú 
  dohodu s univerzitou 
  v Mexiku

 1- až 12-mesačný prednáškový  
     pobyt (Special Lectures) 
    pre odborníkov a profesorov

    uzávierka: priebežne

● vedecký pracovník 
● vysokoškolský učiteľ

● PhD. 
● pozývací list z verejnej  
   vysokej školy alebo 
   výskumného pracoviska
● španielsky jazyk

● štipendium je možné žiadať priebežne  
   v dostatočnom (cca. 6-mesačnom)  
   časovom predstihu 
● pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch 
   december a január 
● prijímajúca inštitúcia by mala ponúknuť  
   uchádzačovi doplňujúci grant

● štipendium cca. 8 220 pesos 
● cestovné 
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

 mesačný prednáškový pobyt  
     (High-Level  Lectures)  
     pre odborníkov na akademických,  
    výskumných,  spoločenských  
    a kultúrnych inštitúciách 
    – cestovný grant
    uzávierka: priebežne

●  odborníci, ktorí budú  
    prednášať v Mexiku

● PhD. 
● pozývací list, v ktorom musí byť 
   uvedený presný program 
   prednášok (názov, dátum)
● španielsky jazyk

● štipendium je možné žiadať priebežne  
   v dostatočnom (cca. 6-mesačnom) 
   časovom predstihu 
● pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch 
   december a január 
● prijímajúca inštitúcia by mala ponúknuť  
   uchádzačovi finančnú podporu na  
   pokrytie životných nákladov

●  cestovné

 1- až 6-mesačný umelecký pobyt 
     na vytvorenie umeleckého diela
     uzávierka: august 2011

● umelci po ukončení 
   najmenej trojročného 
   štúdia na univerzite

● španielsky jazyk 
● akceptačný list 

● výber prebieha formou osobného pohovoru  
● prihlasovanie on-line na  
   http://becas.sre.gob.mx, kde je uvedený 
   zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať 
   pobyt 
● grant nezahŕňa účasť na prednáškach  
   a kurzoch, ani nepokrýva výstavy  
   vytvorených diel

● cestovné 
● štipendium cca. 8 220 pesos
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu
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TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 2- až 6-mesačná  odborná prax
     (Professional Internship 
     Program)
    uzávierka: október 2011 
     

● študent posledného  
   ročníka VŠ
● doktorand

● španielsky jazyk 
● pozývací list
● prax musí byť súčasťou curricula 
   domovskej univerzity v SR (je 
   potrebné potvrdenie zo školy)

● bližšie informácie na stránke:  
   www.amipp.org 
● výber prebieha formou osobného  
   pohovoru

● štipendium 6 576 pesos 
● cestovné
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

 návšteva pre spolupracovníkov  
     z printových a elektronických 
     médií (max. 15 dní)

     uzávierka: október 2011

● pracovníci v printových  
   a elektronických médiách  
   so záujmom o šírenie  
   informácií o Mexiku

● odporúčanie od zamestnávateľa  
   s uvedením prísľubu publikovať  
   prácu štipendistu v príslušnom  
   médiu
● pozývací list 

● kontakt:
David Talavera Franca,  
Director of National Information  
(e-mail: lortiz@sre.gob.mx) 

● štipendium 8 220 pesos
● cestovné

 1- až 12-mesačný výskumný pobyt 
    (Genaro Estrada)
    uzávierka:  október 2011
     

● vedecký pracovník v oblasti 
   mexickej kultúry, histórie 
   a pod.

● pozývací list z verejnej VŠ,  
   výskumného ústavu, odbornej  
   knižnice alebo kultúrnej inštitúcie 
● španielsky jazyk

● štipendium 8 220 pesos 
● cestovné
● zdravotné poistenie

 program zlepšovania kvality 
    mexického vysokého školstva
    uzávierka:  október 2011

● odborníci v oblasti kvality,  
   administrácie  
   a manažmentu vzdelávania

● pozývací list
● španielsky jazyk 

● max. dĺžka pobytu je 1 mesiac
● pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch 
   december a január
● kontakt: ANUIES (National Association 
   of Universities and Higher-Education 
   Institutions), Mr. Guillermo Morones Diaz, 
   riaditeľ (e-mail: gmorones@anuies.mx)

● štipendium 8 220 pesos
● cestovné

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.sep.gob.mx/wb –  ministerstvo školstva
www.edumexico.org – všeobecné informácie o štúdiu v Mexiku
http://sre.gob.mx – stránka ministerstva zahraničných vecí, informácie  
o štipendiách (v španielčine aj angličtine), on-line prihlasovanie

MOLDAVSKO

 Program spolupráce medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk) 

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 3- až 10-mesačný stážový a študijný  
    pobyt

uzávierka: 28. január 2011 
   

● doktorand
● učiteľ VŠ 
● vedecký pracovník

● znalosť moldavského alebo 
   anglického jazyka 
● ukončené minimálne 3 semestre

● v prípade potreby príplatok 
   k štipendiu

● štipendium podľa vnútroštátnych predpisov
● bezplatné štúdium 
● internátne ubytovanie a stravovanie za rovnakých  
   podmienok ako pre domácich študentov

 letný kurz  moldavského jazyka (21 dní)

uzávierka: 28. január 2011
● študent 
● učiteľ

● základy moldavského  jazyka 
● ukončený minimálne 1 semester

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● stravovanie, ubytovanie
● cestovné v rámci krajiny

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.edu.gov.md  – ministerstvo školstva a mládeže
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NEMECKO

 Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                                               

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY DAAD POSKYTUJE 

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ

 postgraduálny študijný pobyt  
    pre absolventov VŠ (Aufbau- alebo 
    Masterstudium)
    (10 – 24 mesiacov)
    uzávierka: 15. november 2010

● študent posledného ročníka 
   bakalárskeho štúdia
● absolvent bakalárskeho  
   štúdia
● študent posledného ročníka 
   VŠ
● absolvent VŠ 

● nemecký a/alebo anglický  
   jazyk

● ponuka kurzov na Aufbau- a Masterstudium:  
   www.hochschulkompass.hrk.de, www.daad.de
● v čase uchádzania sa o štipendium sa nesmie uchádzač 
   zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 1 rok
● program nie je pre doktorandov
● súčasťou výberu je osobný pohovor s uchádzačom

● 750 eur/mes. 
● príplatok k poisteniu
● paušál na cestovné
● príplatok na študijný materiál

 študijný pobyt pre germanistov  
    na prípravu záverečnej práce
    (1 – 3 mesiace)

uzávierka: 31. január 2011

● študent germanistiky 
   v predposlednom ročníku

● akceptačný list
● nemecký jazyk

● štipendium sa udeľuje na prípravu záverečnej práce ● 650 eur/mes.
● paušál na cestovné
● príplatok k poisteniu
● príplatok na študijný materiál

VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ

 krátkodobé výskumné pobyty  
    pre doktorandov a mladých 
    vedeckých pracovníkov  
    (1 – 6 mesiacov) 
    uzávierka: 15. november 2010

● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● akceptačný list
● nemecký a/alebo anglický  
   jazyk

● v čase nástupu na pobyt: nezdržiavať sa v Nemecku 
   dlhšie ako 2 roky
● mladí vedeckí pracovníci v čase uchádzania sa  
   o štipendium ukončené doktorandské štúdium maximálne 
   pred 4 rokmi 

● 750 – 1 000 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu

 dlhodobé výskumné pobyty  
    pre doktorandov a mladých 
    vedeckých pracovníkov 
    (7 – 10 mesiacov)

   uzávierka: 15. november 2010

● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● akceptačný list
● nemecký a/alebo anglický  
   jazyk

● v čase nástupu na pobyt: nezdržiavať sa v Nemecku 
   dlhšie ako 2 roky
● mladí vedeckí pracovníci v čase uchádzania sa  
   o štipendium ukončené doktorandské štúdium maximálne 
   pred 4 rokmi 

● 750 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu
● príplatok na študijný materiál a výskum
● prípadne príplatok na nájomné a rodinu

 celé doktorandské štúdium  
    (3 roky)

    uzávierka: 15. november 2010

● študent posledného  
   ročníka VŠ
● čerstvý absolvent VŠ
● doktorand v prvom  
   ročníku

● akceptačný list
● nemecký a/alebo anglický  
   jazyk

● štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch 
● v čase nástupu na pobyt:  nezdržiavať sa v Nemecku 
   dlhšie ako 2 roky 
● odporúča sa, aby sa študenti prihlásili na medzinárodné 
   doktorandské programy IPP (www.daad.de/ipp) 

● 715 – 975 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu
● príplatok na študijný materiál a výskum
● prípadne príplatok na nájomné a rodinu

 výskumný pobyt
    (1 – 3 mesiace)

    uzávierka: 15. november 2010     

● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozývací list
● nemecký a/alebo anglický  
   jazyk

● opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po 3 rokoch ● 1 840 – 2 240 eur/mes. 

 výskumný pobyt pre  bývalých 
    štipendistov DAAD
    (1 – 3 mesiace)

    uzávierka: 15. november 2010

● bývalý štipendista po troch 
   rokoch od absolvovania  
   10-mesačného 
   štipendijného pobytu

● pozývací list
● nemecký a/alebo anglický  
   jazyk

● opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po 3 rokoch ● 1 840 – 2 240 eur/mes. 

  N
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  DAAD – Nemecká akademická výmenná služba
 Umelecké štipendiá
     uzávierka: 15. november 2010 (na adrese DAAD, Referat 323-Mittelosteuropa, Kennedyallee 50, D-53 175 Bonn, BRD),  
     bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Ročný študijný pobyt pre absolventov umeleckých odborov a architektúry, uchádzať sa môžu študenti posledného ročníka 
alebo absolventi VŠ odborov výtvarné umenie, design, film, hudba a architektúra. DAAD hradí 715 eur/mes., cestovné,
príplatok k poisteniu. 

 Študentské praxe (7 – 12 dní) pre skupiny študentov VŠ  od 10 do 15 osôb pod vedením učiteľa VŠ
    uzávierka: 15. december 2010, 15. marec 2011, 15. september 2011, bližšie informácie: www.saia.sk  
    a www.daad.de

Študenti musia mať ukončené minimálne 3 semestre. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ na zahraničnom oddelení 
svojej univerzity. DAAD hradí 30 eur na osobu na deň a poistenie. 

 Prax (2 – 3 mesiace) pre študentov prírodných a technických vied, poľnohospodárstva a lesníctva, bližšie informácie:  
     www.iaeste.sk, www.iaeste.org 

 Program podpory výmeny osôb pracujúcich na spoločnom projekte (PPP) medzi Ministerstvom školstva SR,  
    SAV a DAAD
    uzávierka: 31. júl, bližšie informácie: www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=GER&user_id=6924

Mobilita v rámci PPP (Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs) sa týka výlučne riešenia slovensko-nemeckých 
projektov schválených pre nasledujúce dvojročné obdobie. Nemeckí riešitelia podávajú projekty na DAAD (Bonn), slovenskí 
na Odbor medzinárodnej spolupráce SAV. Podmienkou úspešnosti projektu je aj účasť mladých vedeckých pracovníkov, 
doktorandov, aktuálna medzinárodne významná téma. Projekt nesmie byť financovaný z iných zdrojov.

 Berlínsky program pre umelcov 
          uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie: www.daad-berlin.de

Berliner Künstlerprogramm umožňuje umelcom (sochárom, maliarom, spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný 
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať 
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta. Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia, vytvorenie 
kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami kultúrneho života. Štipendisti dostanú štipendium na pokrytie životných 
nákladov a budú mať zabezpečené ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).

Zaujímavé webové stránky

www.bmbf.de – spolkové ministerstvo vedy a vzdelávania 
www.daad.de – DAAD, informácie o štipendiách a možnostiach štúdia  
v Nemecku, ako aj ďalších krajinách sveta, obsahuje vyhľadávač študijných 
programov
www.stiftungsindex.de – databáza nemeckých štipendií
www.campus-germany.de – portál o vzdelávaní v Nemecku 
www.hochschulkompass.de – možnosť vyhľadávania študijných odborov 
na nemeckých vysokých školách
www.stmwfk.bayern.de – informácie o vzdelávaní v Bavorsku
www.hrk.de – Rektorská konferencia
www.auswaertiges-amt.de – ministerstvo zahraničných vecí 
www.forschungsportal.net – databáza výskumných pracovísk a ústavov  
v Nemecku
www.stifterverband.de – informácie o nadáciách na podporu vedy  
a výskumu
www.dfg.de – Nemecká spoločnosť pre výskum 
www.studienwahl.de – informácie o študijných programoch na nemeckých 
vysokých školách 
www.euraxess.de – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
www.kompetenznetze.de – prehľad nemeckých výskumných a vedeckých 
ústavov
www.research-in-germany.de – výskum v Nemecku
www.edumenu.de – databáza študijných programov, kurzov, konferencií  
a poradenských firiem

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY DAAD POSKYTUJE

LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY A ODBORNÉ EXKURZIE

 letný jazykový kurz
    uzávierka 15. november 2010

● študent VŠ  ● ukončené minimálne 
   2 semestre
● nemecký jazyk  
   (minimálne na úrovni B1)

● kurz sa uskutoční v lete 2011
● kurz nie je určený uchádzačovi, ktorý absolvoval  
   dlhší študijný pobyt v nemecky hovoriacej krajine 
● uchádzať sa nemôžu študenti posledného ročníka  
   2. stupňa VŠ štúdia 

● 850 eur

 odborné exkurzie (7 – 12 dní)
     uzávierka: 15. december 2010

                15. marec 2011
                15. september 2011

● skupiny študentov VŠ  
   od 10 do 15 osôb  
   pod vedením učiteľa VŠ 

● ukončené minimálne  
   3 semestre

● žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ ● 30 eur na osobu na deň 
● poistenie
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  KAAD – Katolícka akademická zahraničná služba – študijné a výskumné pobyty
      uzávierka: spravidla v máji a v septembri, bližšie informácie: www.kaad.sk

Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN ponúka pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej 
Európy štipendiá pre študentské a vedecké pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať študenti (po 
skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý má slúžiť 
predovšetkým na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp. diplomovej práce. 
Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si 
rozširujú a prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až dvojročný vzdelávací 
pobyt, príp. nadstavbové štúdium. V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt 
predĺžený na 3 roky. Vysokoškolskí učitelia na krátkodobý (max. 6 mesiacov) výskumný pobyt.
 

  Nadácia Alexandra von Humboldta – výskumné pobyty pre postdoktorandov  
     a špičkových vedeckých pracovníkov 
     Bližšie informácie: www.humboldt-foundation.de

Alexander von Humboldt Stiftung poskytuje výskumné štipendiá vo všetkých vedných odboroch. 
Uprednostňujú sa uchádzači z pracovísk základného výskumu ako zdroja poznania. 

  Nadácia Roberta Boscha
Robert Bosch Stiftung ponúka štipendijné programy spadajúce pod rôzne oblasti (veda, vzdelávanie, 
spoločnosť, porozumenie medzi národmi).

  Nadácia Beatrice a Rochusa Mummertovcov – celé magisterské štúdium  
     pre ekonomické a technické disciplíny  
     uzávierka: priebežne od 1. septembra do 1. novembra 2010, 
     bližšie informácie: www.mummertstiftung.de

Nadácia v spolupráci s Nadáciou Roberta Boscha ponúka štipendijné pobyty pre študentov 
ekonomických, prírodovedných a technických disciplín na Univerzite v Kolíne  
(www.uni-koeln.de) a Technickej vysokej škole v Aachene (www.rwth-aachen.de). 
Študenti budú zaradení do riadneho vysokoškolského štúdia a štipendium im bude udelené 
na dokončenie štúdia a získanie titulu master. V rámci štipendijného pobytu budú štipendisti 
absolvovať prax vo vybraných nemeckých firmách. Štipendium je určené študentom 3. a 4.
ročníkov technických, prírodovedných a ekonomických disciplín, ktorí by mali mať štúdium 
ukončené záverečnou skúškou (bakalár) s vynikajúcimi študijnými výsledkami vo veku do 
24 rokov pri nástupe na štipendijný pobyt. Nadácia očakáva, že sa štipendista po ukončení 
študijného pobytu vráti na Slovensko a zamestná sa v slovenskej firme, verejnej správe alebo
vysokej škole na Slovensku. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor s uchádzačmi  
v Bratislave. Úspešní uchádzači budú pozvaní do druhého kola výberu v Nemecku. 

  Theodor-Heuss-Kolleg  – letné semináre pre študentov
      uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.theodor-heuss-kolleg.de

Nadácia Roberta Boscha a Theodor-Heuss-Kolleg ponúkajú štipendijné miesta pre študentov na 
medzinárodné letné semináre v Nemecku a v krajinách strednej a východnej Európy. Uchádzať 
sa môžu záujemcovia z Nemecka a krajín strednej, východnej a južnej Európy vo veku od 18 
– 25 rokov, ktorí majú dobré znalosti nemeckého jazyka a chceli by sa spoločensky angažovať. 
Nadácia uhradí cestovné náklady do miesta, kde sa bude konať seminár, poistenie, ubytovanie  
a stravu. Na seminároch budú študenti pracovať na projektoch. Na realizáciu najlepších projektov 
udelí nadácie Roberta Boscha projektové štipendium. Prihlasovanie na semináre prebieha on-line. 

 Carl Friedrich Goerdeler Kolleg
      uzávierka: spravidla 1. decembra, bližšie informácie: www.bosch-stiftung.de

Nadácia Roberta Boscha umožňuje mladým vedúcim zamestnancom z krajín strednej a východnej 
Európy získať kvalifikované pracovné skúsenosti v nemeckej verejnej správe prostredníctvom
štipendijného programu Carl Friedrich Goerdeler Kolleg. Štipendium je určené záujemcom, 
ktorí majú aspoň ročné praktické skúsenosti vo verejnej správe. Veková hranica v dobe začatia 
programu je 35 rokov. Predpokladom je dobrá znalosť nemeckého jazyka. Účastníci dostávajú 
mesačné štipendium 1 280 eur, plus príspevky na manžela/manželku a deti. Cestovné na akcie 
súvisiace s programom a náklady na jazykové kurzy hradí nadácia. 

  Nadácia Hertie – študijné a výskumné pobyty 
     Bližšie informácie o programoch Nadácie Hertie: www.ghst.de

Hertie Stiftung neposkytuje individuálne štipendiá, ale v spolupráci s ďalšími organizáciami 
(Alexander von Humboldt-Stiftung, Studienstiftung des deutschen Volkes, ESCP-EAP Berlin) 
umožňuje získať štipendiá v týchto programoch:

 Výskumné štipendiá Romana Herzoga pre mladých vedcov zo strednej Európy vo veku 
do 35 rokov s ukončeným doktorátom, resp. tesne pred ukončením doktorátu, 
www.humboldt-foundation.de
 Štipendiá pre východoeurópskych účastníkov Studienkolleg zu Berlin pre študentov 
humanitných, spoločenskovedných, prírodných a technických vied z celej Európy, ktorí sú na 
doplňujúcom štúdiu zameranom na európske témy na niektorej berlínskej univerzite, 
www.studienstiftung.de/studienkolleg.html 
 Štipendiá pre mladých ekonómov ESCP-EAP Ekonomickej vysokej školy v Berlíne 
– ide o dvojročný MBA program pozostávajúci z ročného štúdia vo vlastnej krajine, 5-mesačnej 
platenej praxe v niektorom z nemeckých podnikov a 5-mesačného štúdia na ESCP-EAP v Berlíne 
s ďalšími študentmi z celej Európy. Štipendista na záver získa diplom MBA,  
www.escpeurope.eu 

 Štipendiá pre študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
V spolupráci s Otto-Friedrich-Universität Bamberg (www.uni-bamberg.de) a Technische 
Universität Chemnitz (www.tu-chemnitz.de) ponúka Nadácia Hertie štipendijné programy 
pre študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo stredo- a východoeurópskych 
členských štátov EÚ (študijné pobyty: 12 mesiacov, výskumné pobyty: 12 mesiacov, s možnosťou 
predĺženia na 18 mesiacov). O štipendiá sa môžu uchádzať záujemcovia z odborov germanistika, 
politológia, právo, podnikové hospodárstvo (Betriebswirtschaftslehre) a národné hospodárstvo 
(Volkswirtschaftslehre). Bližšie informácie na webových stránkach príslušných univerzít.

  Nadácia Hannsa Seidela – štipendiá pre študentov a doktorandov zapísaných 
     na nemeckých vysokých školách
     Bližšie informácie: www.hss.de/stipendium.html 

Hanns Seidel Stiftung podporuje nadaných nemeckých a zahraničných študentov a doktorandov 
všetkých vedných disciplín, ktorí sú riadne zapísaní na vysokých školách v Nemecku. 

   Nadácia Friedricha Eberta – študijné a výskumné pobyty 
      Bližšie informácie: www.fes.de

Friedrich Ebert Stiftung poskytuje štipendiá nemeckým a zahraničným študentom a mladým 
vedeckým pracovníkom (absolventom vysokých škôl), ktorí sú prijatí na štúdium na nemeckej štátnej 
alebo štátom akreditovanej univerzite. Nadácia poskytuje aj čiastkové štipendiá pre absolventov 
zahraničných vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov.
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  Nadácia Friedricha Naumanna – študijné a výskumné pobyty 
      Bližšie informácie: www.fnst.org

Friedrich Naumann Stiftung podporuje nadaných nemeckých a zahraničných študentov, absolventov 
a doktorandov na vysokých školách v Nemecku. Pri výbere sú uprednostnené ženy, študenti, 
absolventi a doktorandi prírodných a technických vied a uchádzači z vyšších odborných škôl. Nadácia 
nepodporuje doktorandov v odbore medicína a stomatológia a postdoktorandov. 

  Nadácia Fritza Thyssena – výskumné pobyty pre doktorandov a mladých 
     vedeckých pracovníkov

Bližšie informácie: www.fritz-thyssen-stiftung.de
Fritz Thyssen Stiftung podporuje mladých vedeckých pracovníkov na vysokých školách a výskumných 
ústavoch bezprostredne po získaní PhD. Uzávierka prihlášok je priebežne na adrese nadácie.

  Nadácia G. Agricolu – študijné štipendiá v Sasku 
      Bližšie informácie: www.smwk.sachsen.de

Štipendium je určené pre študentov z Poľska, Slovenska, Českej republiky a Maďarska na štúdium 
v Sasku. Podporujú sa študenti technických, prírodovedných a medicínskych vied. Podmienkou pre 
udelenie štipendia sú vynikajúce študijné výsledky. Štipendium je možné udeliť na celú dobu štúdia.
 

 Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty 
     uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: www.bayhost.de

Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva  
z mesačného príspevku 700 eur alebo 860 eur (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka  
s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane, maximálne trikrát.

  Goetheho štipendium durínskeho premiéra na postgraduálne pobyty
      uzávierka: spravidla 31. mája,  
      bližšie informácie: www.thueringen.de/de/gebildet/goethestipendium

Premiér Spolkovej krajiny Durínsko vypisuje každoročne Goetheho štipendium. Štipendium sa udeľuje 
vynikajúcim absolventom vysokých škôl, predovšetkým doktorandom zo strednej a východnej Európy. 
Študenti musia pracovať na témach ako je nemecká literatúra, dejiny hudby, umenia, kultúry  
a filozofie, ktoré sa týkajú Durínska a jeho vzťahu k Európe. Štipendium sa udeľuje spravidla  
na 3 mesiace na pobyt na vysokej škole alebo príslušnom inštitúte v Durínsku. Požiadavky sú 
ukončené vysokoškolské vzdelanie s vynikajúcimi výsledkami, dobrá znalosť nemeckého jazyka, vek 
do 35 rokov. Štipendium: 1 000 eur/mesiac; cestovné náklady si štipendisti hradia sami. 

  Program Waltera Hallsteina – štipendium pre pracovníkov verejnej správy  
     a študentov príbuzných odborov v Bádensku-Württembersku 

uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: www.bw-stipendium.de
Štipendium je určené pre pracovníkov verejnej správy z krajín strednej a východnej Európy na 
trojmesačný pobyt s cieľom spoznať právne, správne a sociálne štruktúry Spolkovej krajiny 
Bádensko-Württembersko a Európskej únie (v prípade potreby môže byť súčasťou štipendia aj 
štvortýždňový intenzívny kurz nemčiny v Stuttgarte alebo Tübingene) a pre študentov z krajín 
strednej a východnej Európy na prax s cieľom porozumieť rozhodovacím procesom na troch 
úrovniach: na úrovni Spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko (Stuttgart), na úrovni celého 
Nemecka (Berlín) a na úrovni Európskej únie (Brusel).

  Medzinárodné stáže v parlamente  
      uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.bundestag.de/ips

Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou 
univerzitou v Berlíne a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program v Berlíne pre 
politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej  
a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým 
absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom 
systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. Štipendium zahŕňa 450 eur/mesiac, 
zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné, náklady na 
cestu do/z Berlína sú tiež hradené. 

 Nemecká výmena praktikantov (študentov medicíny) 
    Bližšie informácie: www.slomsa.sk 

Deutscher Famulatenaustausch (súčasť German Medical Students´ Association – GeMSA) má za 
úlohu sprostredkovanie praktikantských miest zahraničným študentom medicíny v nemocniciach 
(professional exchange), ako aj pobytov so zúčastnením sa na vedeckých projektoch univerzity 
(research exchange). Partnerskou organizáciou na Slovensku je Slovenská asociácia študentov 
medicíny. 

  Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
      uzávierka: spravidla 1. september a 1. marec,  
      bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

Copernicus ponúka každoročne semestrálne štipendiá pre študentov zo strednej, východnej  
a juhovýchodnej Európy. Štipendisti sú umiestnení na Humboldt-Universität Berlin alebo Ludwig-
Maximilians-Universität München. Počas posledných dvoch mesiacov absolvujú študenti prax 
vo vybranej organizácii alebo firme. O štipendium sa môžu uchádzať študenti z odboru právo,
politológia, medzinárodné vzťahy, ekonómia, spoločenské a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu 
na štipendijný pobyt ukončené štyri semestre štúdia. Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, mesačné 
vreckové, poistenie, cestovné náklady. 

  Studienkolleg zu Berlin – študijné pobyty
      uzávierka: priebežne od januára do konca marca,  
      bližšie informácie: www.studienkolleg-zu-berlin.de

Program Studienkolleg zu Berlin umožňuje študentom zo všetkých odborov absolvovať ročný študijný 
pobyt na niektorej z univerzít v Berlíne alebo Postupime (Potsdam). Popri štúdiu absolvujú štipendisti 
prednášky a semináre na rôzne európske témy a budú zapojení do projektovej práce v malých 
skupinách. Uchádzači musia mať ukončené minimálne 4 semestre. 

  Štipendiá na Univerzite vo Würzburgu – študijné pobyty
      uzávierka: 1. decembra, bližšie informácie: www.uni-wuerzburg.de

Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung v spolupráci s Inštitútom pre nemeckú filológiu
Univerzity vo Würzburgu ponúka štipendiá pre kvalifikovaných germanistov z Poľska, Českej
republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska v týchto kategóriách:

1. Krátkodobé pobyty pre študentov germanistiky na vypracovanie diplomovej práce.

2. Ročné pobyty s cieľom získania vysokej úrovne jazykových schopností, napr. pre budúcich 
učiteľov nemeckého jazyka na školách pre nemecké menšiny a pod.

3. Ročné alebo dvojročné postgraduálne pobyty (Aufbaustudium) pre vynikajúcich absolventov 
germanistiky. V prípade, že na Univerzite vo Würzburgu neexistuje postgraduálne štúdium  
v špecializácií uchádzača, je možné podporiť aj pobyt na inej univerzite.
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NOVÝ ZÉLAND

 Vládne štipendiá na doktorandské štúdium 
      uzávierka: spravidla v júli, bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships

Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských 
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.minedu.govt.nz – ministerstvo školstva
www.newzealandeducated.com/int – informácie o štúdiu na Novom 
Zélande a o štipendiách novozélandskej vlády
www.studyingnewzealand.com – štúdium na Novom Zélande

NÓRSKO

 Štipendijný program Yggdrasil pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
    uzávierka: február/marec 2011, bližšie informácie: www.rcn.no/is, www.studyinnorway.no

Grantový program Yggdrasil je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom všetkých odborov na študijný a výskumný 
pobyt v Nórsku v trvaní od 1 do 10 mesiacov. Uchádzači o štipendium môžu spolupracovať s univerzitami, múzeami alebo 
nezávislými vedeckými inštitúciami, od ktorých k termínu uzávierky predložia pozvanie. Výška štipendia pre doktorandov je 10 000 
NOK a 15 000 NOK pre postdoktorandov mesačne plus 10 000 NOK na počiatočné výdavky.

 Medzinárodné Ibsenove štipendiá
     uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.ibsenawards.com 

Nórska vláda ponúka jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu projektov, týkajúcich sa 
nórskeho dramatika Henrika Ibsena.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.odin.dep.no/ufd  – ministerstvo školstva
www.nnr.no/index.html – Národné akademické informačné centrum 
www.uio.no/iss/ – medzinárodná letná škola 
www.study-norway.net – stránka o štúdiu v Nórsku
www.siu.no – Centrum pre medzinárodnú univerzitnú spoluprácu
www.nokut.no – nórsky ENIC-NARIC, uynávanie dokladov o vydelaní
www.nordenedu.net – informácie o vzdelávaní v Nórsku
www.forskningsradet.no  – Nórska rada pre výskum
www.eracareers.no – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
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4. Doktorandské štúdium:  
    a. pre doktorandov germanistiky na slovenskej univerzite,  
    b. pre záujemcov o získanie doktorandského titulu na univerzite vo Würzburgu

5. Habilitácia pre mladých vysokoškolských učiteľov germanistky. 

Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho predĺžiť.

  Europa-Kolleg Hamburg – štúdium európskych štúdií na úrovni Master
      uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.europa-kolleg-hamburg.de

Europa-Kolleg v Hamburgu v spolupráci s Univerzitou v Hamburgu ponúka doplnkové postgraduálne 
štúdium Master of European Studies. Štúdium je určené pre nemeckých a zahraničných absolventov 
univerzít a vysokých škôl so zameraním na právo, ekonomické a sociálne vedy (politológia). 
Uchádzači z krajín strednej a východnej Európy môžu požiadať o štipendium. 

  Európske prekladateľské centrum 
      Bližšie informácie: www.euk-straelen.de

Europäisches Übersetzer-Kollegium v Straelene bolo založené pod patronátom Heinricha Bölla  
a Samuela Becketta, nositeľov Nobelovej ceny za literatúru. O štipendijný pobyt sa môžu uchádzať 
prekladatelia umeleckej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je nielen nemčina, 
ale aj ktorýkoľvek iný jazyk. Hlavnou podmienkou udelenia štipendia sú dva publikované knižné 
preklady a vydavateľská zmluva na prekladané dielo. 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

http://www.ibsenawards.com
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POĽSKO

 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)             

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 semestrálny študijný pobyt – polonistika
    uzávierka: 24. február 2011

 ● študent polonistiky,  
    slovakistiky, slavistiky

● ukončený minimálne 1 semester ● cestovné náklady do miesta pobytu  
   a späť
● štipendium 200 USD/mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie  
   a stravovanie za úhradu

 semestrálny študijný pobyt – iné odbory
    uzávierka: 24. február 2011

● študent VŠ ● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk 
● ukončené minimálne 3 semestre

● cestovné náklady do miesta pobytu  
   a späť
● štipendium 200 USD/mes.

● bezplatné štúdium, 
● ubytovanie a stravovanie za úhradu

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
    uzávierka: 24. február 2011

● doktorand VŠ ● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný svetový jazyk uvedený 
   v akceptačnom liste

● cestovné náklady do miesta pobytu  
   a späť
● štipendium 210 – 240 USD/mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie  
   a stravovanie za úhradu

 1- až 10-mesačný pobyt
    uzávierka: 24. február 2011

● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný svetový jazyk uvedený 
   v akceptačnom liste

● cestovné náklady do miesta pobytu  
   a späť
● štipendium 250 USD/mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie  
   a stravovanie za úhradu

 letný kurz poľského jazyka  
    (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin,  
    3 až 4 týždne)

    uzávierka: 24. február 2011

● študent VŠ
● doktorand VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne 1 semester
● základná znalosť poľského jazyka 
● prednosť majú slovakisti a polonisti

● cestovné náklady do miesta pobytu  
   a späť

● náklady na letný kurz
● ubytovanie, stravovanie a vreckové

 CEEPUS – pozri stranu 55

  Medzinárodný vyšehradský fond – pozri stranu 55

  Vnútrovyšehradské štipendiá       
      uzávierka: 31. január 2011

  Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov 
     uzávierka: 10. septembra 2010

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.menis.gov.pl – ministerstvo národného vzdelávania
www.buwiwm.edu.pl – Úrad pre uznávanie vzdelania a medzinárodné 
výmenné pobyty
www.poland.pl/education – informácie o školstve
www.ambasada-slowacji.pdi.pl – Veľvyslanectvo SR v Poľsku 
www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií a jazykových škôl 
www.euraxess.pl – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

  P
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PORTUGALSKO

 Štipendiá Inštitútu Camões 
      uzávierka: spravidla vo februári až marci, bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt

Podmienkou uchádzania sa o štipendiá portugalskej vlády, ktoré administruje Inštitút Camões (Instituto Camões – IC), je 
akceptačný list z portugalskej univerzity (okrem programu Fernão Mendes Pinto) a znalosť portugalského jazyka. Štipendiá sú 
určené na štúdium alebo výskum portugalského jazyka a kultúry. Ide o:

● štipendiá na 8-mesačný študijný alebo ročný výskumný pobyt v oblasti portugalského jazyka a kultúry  
   – určené na magisterské štúdium, doktorandské štúdium, 

● program Pessoa (do 8 mesiacov) – určený pre vedúcich katedier portugalského jazyka alebo portugalských štúdií, 

● program Vieira (do 8 mesiacov) – určený pre portugalčinárov – prekladateľov alebo tlmočníkov, 

● program Fernão Mendes Pinto na podporu výskumu a vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry (do 12 mesiacov) 
   – určený pre pedagogických alebo vedeckých pracovníkov spolupracujúcich na programe vedeckého alebo odborného 
   vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry.

 Štipendium Nadácie Calousta Gulbenkiana 
      uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.gulbenkian.pt

O štipendium Fundação Calouste Gulbenkian sa môžu uchádzať zahraniční študenti/doktorandi v oblasti humanitných vied, ktorí sa 
snažia získať PhD. v oblasti portugalskej kultúry (história, dejiny umenia, literatúra a lingvistika) a chcú uskutočniť výskum  
v Portugalsku, alebo chcú publikovať knihu o portugalskej kultúre. 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.dges.mctes.pt/DGES/en – ministerstvo vedy, technologií  
a vysokoškolského vzdelávania; informácie o vysokoškolských inštitúciách, 
prijímaní na ne, o študijných programoch
www.instituto-camoes.pt/actividades/bolsas.htm – Inštitút Camões 
(portugalská štipendijná agentúra), štipendiá pre cudzincov do Portugalska, 
prihlasovanie sa na štipendiá
www.naricportugal.pt/naric – portugalský NARIC, informácie o uznávaní 
dokladov o vzdelaní
www.portugal.sk – Portugalský inštitút; informácie o kurzoch portugalčiny, 
informácie o Portugalsku
www.universia.pt – portál o portugalských univerzitách
www.portugal.gov.pt – portál verejnej správy, odkazy na  ministerstvá, 
časť stránky sa venuje dejinám, kultúre a zemepisu krajiny a upozorňuje na 
najzaujímavejšie zdroje informácií on-line
www.embport.sk – stránka Veľvyslanectva Portugalskej republiky na 
Slovensku
www.crup.pt – Konferencia rektorov Portugalska
www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple/ – informácie o certifikátoch  
z portugalského jazyka PLE 
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Informácie o Európskej únii nájdu zájemcovia na portáli Európskeho informačného centra  
http://ec.europa.eu/slovensko, ako aj na portáli EuroInfo www.euroinfo.gov.sk

www.instituto-camoes.pt
www.gulbenkian.pt
www.instituto-camoes.pt/actividades/bolsas.htm
www.naricportugal.pt/naric/
www.portugal.sk
www.universia.pt
www.portugal.gov.pt
www.embport.sk
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RAKÚSKO

 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (www.aktion.saia.sk)

ŠTIPENDIÁ

V roku 2010 sa pripravujú zmeny v štipendiách, ktoré by mali začať platiť od roku 2011. Riadiace grémium Akcie ako jej najvyšší 
orgán rozhodol predbežne o podpore formou nasledujúcich štipendií:

 Štipendiá na letné jazykové kurzy určené pre študentov a doktorandov; trvanie 1 mesiac, 1 uzávierka ročne 
     (pravdepodobne 15. 3. 2011; v roku 2011 by malo byť uchádzanie sa o štipendium vymedzené pre študentov a doktorandov  
     zo spoločenskovedných odborov),

 Výskumné štipendiá pre doktorandov v trvaní 1 – 4 mesiace; plánované sú 2 uzávierky do roka (jar a jeseň),

 Výskumné štipendiá pre postdoktorandov na podporu excelentnosti (podrobnosti o dĺžke a výške podpory sú v čase 
     vydania tohto Bulletinu SAIA predmetom diskusie); plánovaná 1 uzávierka ročne (jar),

 Štipendiá na krátkodobé pobyty; štipendiá určené predbežne pre učiteľov VŠ a výskumníkov, trvanie 1 – 3 dni, podávanie 
     žiadostí by sa malo realizovať priebežne počas roka.

Podrobnosti o jednotlivých štipendiách budú zverejnené na stránkach Akcie 
Rakúsko – Slovensko www.aktion.saia.sk po rozhodnutí Riadiaceho grémia 
Akcie v druhej polovici roka 2010.

PROJEKTY

V roku 2010 sa pripravujú zmeny v podpore projektových žiadostí, ktoré by mali začať platiť od roku 2011. Riadiace grémium 
Akcie ako jej najvyšší orgán uvažuje zamerať podporu projektov viac na doktorandov a postdoktorandov. Zachovaná by mala byť 
podpora letných jazykových škôl. 

Podrobnosti o podporovaných aktivitách budú zverejnené na stránkach Akcie 
Rakúsko – Slovensko www.aktion.saia.sk po rozhodnutí Riadiaceho grémia 
Akcie v druhej polovici roka 2010.

  R
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 CEEPUS – pozri stranu 55

 Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru  
     (uzávierka on-line na www.scholarships.at)

 Štipendium Ernsta Macha 
    uzávierka: 1. marec, bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium mimo 
Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 940 eur/mes. (v prípade štipendistu nad 
30 rokov s doktorátom: 1 040 eur/mes.).

 Štipendiá Franza Werfela 
    uzávierka: 1. marec, bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať nad-
viazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov, 
s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má absolvent 
štipendia následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.

Zaujímavé webové stránky

www.bmwf.gv.at –  spolkové ministerstvo pre vedu a výskum
www.portal.ac.at – Austrian Academic Portal, informácie o vysokých 
školách v Rakúsku
www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska výmenná služba
www.fhf.at – zoznam odborných vysokých škôl (Fachhochschulen)
www.grants.at – prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu získať  
v Rakúsku zahraniční študenti
www.wegweiser.ac.at – zoznam vysokých škôl a umeleckých vysokých 
škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa odborov 
www.embassyaustria.sk – Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v SR
www.akkreditierungsrat.at – zoznam súkromných vysokých škôl 
www.help.gv.at – pomocník pri vybavovaní náležitostí na pobyt a prácu  
v Rakúsku (bývanie, pobyt, prihlásenie, sobáš a pod.). 
www.euraxess.at – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.edumenu.at – databáza študijných programov, kurzov, konferencií  
a poradenských firiem
www.osd.at  – informácie o Rakúskom jazykovom diplome z nemeckého 
jazyka – ÖSD
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 Štipendiá Richarda Plaschku
    uzávierka: 1. marec, bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať nadviazaný 
kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov,  
s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má absolvent 
štipendia viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.

 Program Lise Meitnerovej (FWF) pre vedcov zo zahraničia 
uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/projects/meitner.html
Program je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými
publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 
12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat 
postdoktoranda 58 170 eur/rok alebo postdoktoranda-seniora (Senior PostDoc) 64 060 eur/rok; príspevok na ďalšie výdavky 
(materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 eur.

 
 Cena Ignáca Liebena
      uzávierka: 15. apríla, bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním 
na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom 
doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 
rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, 
Maďarsko.

 Štipendium Moritza Csákyho 
      uzávierka: každý nepárny rok 15. marca, bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

Štipendium M. Csákyho vo výške 2 200 eur udeľuje Rakúska akadémia vied mladým vedeckým pracovníkom s výskumnou 
činnosťou v oblasti humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú významné vedecké úspechy. Štipendium 
sa udeľuje na výskumný pobyt v Rakúsku. Uchádzač musí mať ukončené magisterské štúdium, vek do 40 rokov a trvalo pôsobiť 
v jednej z týchto krajín: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Srbsko, Ukrajina. 

 Európske fórum Alpbach – štipendiá na kongres a letnú školu
     uzávierka: spravidla v marci alebo v apríli, bližšie informácie: www.alpbach.org 

V rámci Európskeho fóra Alpbach (EFA) sa každoročne uskutočňujú letné školy so zameraním na ekonómiu a európske záležitosti. 
Študenti vysokých škôl do 30 rokov a učitelia vysokých škôl do 40 rokov získavajú v prípade úspešného výberu zľavu zo školného 
(podrobnosti na webovej stránke fóra). Študenti VŠ a absolventi do 30 rokov sa môžu uchádzať o štipendium na pobyt na fóre  
a sprievodných podujatiach.

 Austrian Student Scholarship – štipendium súkromnej nadácie Mondi na bakalárske štúdium
     uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-323 

Štipendium sa udeľuje na celé bakalárske štúdium. Žiadateľom môže byť uchádzač o štúdium, ktorý spĺňa podmienky pre štúdium 
v Rakúsku, nie starší ako 23 rokov (ku dňu podávania prihlášky). O štipendium sa nemôžu uchádzať študenti, ktorí už študujú na 
vysokej škole v Rakúsku. 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55
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Informácie o bilaterálnom programe Akcia Rakúsko – Slovensko, 
spolupráca vo vede a vzdelávaní, prináša portál  
www.aktion.saia.sk
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RUMUNSKO

 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže Rumunska (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk) 

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 5- až 10-mesačný študijný pobyt 
    počas vysokoškolského štúdia
    uzávierka: 4. február 2011 
     
    

● študent VŠ ● ukončené minimálne 3 semestre 
   (študenti rumunčiny 1 semester)
● rumunský alebo iný jazyk
   uvedený v akceptačnom liste

● akceptačný list vítaný ● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť
● príplatok ku štipendiu  
   150 USD mesačne

● štipendium 50 USD/mesiac

 3- až 10-mesačný vedecký alebo 
     výskumný pobyt
     uzávierka: 4. február 2011
      
     

● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● pozývací list
● rumunský alebo iný jazyk  
   uvedený v akceptačnom liste

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť
● príplatok ku štipendiu 
   153 USD mesačne (doktorand), 
   resp. 166 USD  mesačne  
   (vedecko-pedagogický pracovník)

● štipendium 50 USD/mesiac

 letný kurz rumunského jazyka,  
    kultúry a literatúry
    uzávierka: 4. február 2011
      
     

● študent VŠ  
● doktorand VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne 1 semester 
● základy rumunského jazyka 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● náklady spojené s kurzom vrátane 
   cestovného v Rumunsku
● stravu, ubytovanie, vreckové

 CEEPUS – pozri stranu 55

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.edu.ro – ministerstvo školstva, výskumu, mládeže a športu 
www.study-in-romania.ro – informácie o štúdiu v Rumunsku, zoznam 
vysokých škôl 
www.cnred.edu.ro – informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní
www.euraxess.ro – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

44 45

Na stránke ministerstva zahraničných vecí www.mzv.sk záujemcovia okrem 
informácií o jednotlivých štátoch sveta nájdu napríklad aj informácie o overovaní 
dokladov.
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RUSKÁ FEDERÁCIA

 Dohoda medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)    

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA  

POSKYTUJE

 5-mesačný študijný pobyt  
     počas vysokoškolského 
     štúdia
     uzávierka: 11. február 2011

● študent VŠ ● akceptačný list
● ukončených minimálne 5 semestrov  
   (rusisti 3 semestre)
● ruský jazyk

● pre študentov ruského jazyka  
   akceptačný list vítaný
● pobyt nie je možné absolvovať  
   na umeleckej škole

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť
● príplatok k štipendiu  
   150 USD/mes. ● bezplatné štúdium

● štipendium 900 rubľov/mes.
● zdravotnú starostlivosť 1- až 10-mesačný výskumný 

     pobyt 
     uzávierka: 11. február 2011

● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● akceptačný list, resp. pozývací list
● ruský jazyk

● pobyt nie je možné absolvovať  
   na umeleckej škole

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť
● príplatok k štipendiu  
   153 – 166 USD/mes.

 1-mesačný letný kurz 
     ruského jazyka
     uzávierka: 11. február 2011 

● študent VŠ,
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne 1 semester
● ruský jazyk
● lekárske potvrdenie o spôsobilosti 
   absolvovať kurz (v ruskom alebo 
   anglickom jazyku)

● kurz sa uskutoční v Štátnom 
   inštitúte ruského jazyka  
   A. S. Puškina v Moskve
  

● cestovné náklady
● príplatok k štipendiu  
   153 – 166 USD/mes. 

● bezplatný kurz

 2-mesačná jazyková stáž
    uzávierka: 11. február 2011

●  študent 2. ročníka  
   odboru ruský jazyk

● ukončený minimálne 1 semester
● iba študenti alebo doktorandi  
   rusistiky 

● stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte 
   ruského jazyka A. S. Puškina  
   v Moskve alebo v Štátnej 
   Petrohradskej univerzite v Sankt 
   Peterburgu 

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť
● príplatok k štipendiu  
   150 USD/mes.

● bezplatné štúdium
● štipendium 600 rubľov/mes.  
   (z toho asi 210 rubľov  
   na ubytovanie)
● zdravotnú starostlivosť

 celé bakalárske štúdium  
    (3 – 4 roky) 

    uzávierka: 11. február 2011

● maturant
● absolvent SŠ s maturitou

● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

● súčasťou výberu je osobný 
   pohovor

● nie je možné uchádzať sa na 
   odbory z oblastí kultúra, umenie  
   a medzinárodné vzťahy

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu 
   150 USD/mes. 

● bezplatné štúdium
● štipendium 900 rubľov/mes.
● zdravotnú starostlivosť

 celé magisterské štúdium 
    (2 roky)

    uzávierka: 11. február 2011

● študent posledného ročníka  
   bakalárskeho štúdia
● absolvent bakalárskeho 
   štúdia

 celé doktorandské štúdium  
    (ašpirantúra alebo doktorantúra) 
    uzávierka: 11. február 2011

● študent posledného ročníka 
   magisterského štúdia
● absolvent magisterského 
   štúdia

● vek do 35 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky
● prax v odbore je vítaná

 Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov – MGIMO (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk; www.mgimo.ru)              

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA  

POSKYTUJE

 celé štúdium 
    uzávierka: 15. máj 2011

● študent VŠ  
● maturant 
● absolvent SŠ s maturitou 
 

● aktívna znalosť ruského  
   a anglického jazyka
● záujem o medzinárodné vzťahy
● znalosť ďalšieho jazyka vítaná

● súčasťou výberu je osobný pohovor
● odporučení kandidáti musia absolvovať na MGIMO testy 
   z ruštiny a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky 
● študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt  
   (200 – 300 USD/mesiac vrátane ubytovania) 
● odpustenie školného sa priznáva vybraným uchádzačom 
   na štúdium počnúc bakalárskym stupňom (neudeľuje 
   sa na pokračovanie v magisterskom stupni po skončení 
   bakalárskeho štúdia).

● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie za 
   úhradu (100 – 150 USD/mes.) 
● stravovanie za úhradu
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 Štipendiá vlády Ruskej federácie (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk) – predpokladané štipendiá

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 celé bakalárske štúdium  
     (3 – 4 roky) 

    uzávierka: apríl 2011

● maturant
● absolvent SŠ s maturitou

● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

● nie je možné uchádzať sa na odbory  
   z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné 
   vzťahy
● obdobie medzi ukončením štúdia  
   a nastúpením na štúdium v Ruskej 
   federácii by nemalo presiahnuť tri roky
● uchádzač si hradí cestovné, zdravotné 
   poistenie (250 USD ročne) a potrebuje 
   vlastné prostriedky na pokrytie celkových 
   nákladov vo výške minimálne 250 USD 
   mesačne. 

● odpustenie školného
● štipendium 1100 rubľov/mesiac
● zabezpečenie ubytovania na internáte  
   za tých istých finančných podmienok  
   ako pre ruských študentov

 celé magisterské štúdium  
    (2 roky)

    uzávierka: apríl 2011

● študent posledného ročníka 
   bakalárskeho štúdia
● absolvent bakalárskeho štúdia

 celé doktorandské štúdium 
     (ašpirantúra alebo doktorantúra) 
    uzávierka: apríl 2011

● študent posledného ročníka  
   magisterského štúdia
● absolvent magisterského štúdia

● vek do 35 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky
● prax v odbore je vítaná

● odpustenie školného 
● štipendium 1500 rubľov/mesiac
● zabezpečenie ubytovania na internáte  
   za tých istých finančných podmienok  
   ako pre ruských študentov

 jazyková stáž a študijný pobyt   
    uzávierka: apríl 2011

● študent VŠ   ● ukončené min. 2 semestre ● v prípade študijného pobytu je potrebná  
   veľmi dobrá znalosť ruského jazyka  

● štipendium 1 100 rubľov/mesiac 

 výskumný pobyt a jazyková stáž     
    uzávierka: apríl 2011

● doktorand 
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ 
  

● doktorand vek do 35 rokov
● vysokoškolský učiteľ, vedecký 
   pracovník VŠ vek do 35 rokov

● odpustenie školného
● štipendium 1 500 rubľov/mesiac
● zabezpečenie ubytovania na internáte  
   za tých istých finančných podmienok  
   ako pre ruských študentov 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.mon.gov.ru – ministerstvo školstva a vedy
www.studyinrussia.ru – informácie o štúdiu v Rusku pre zahraničných 
študentov
www.edu.ru – portál Vzdelávanie v Rusku 
www.students.ru – portál pre študentov
www.aspirantura.spb.ru – portál pre ašpirantov (doktorandov)
www.ed.gov.ru – Federálna agentúra pre vzdelávanie 

46

  S
47

štúdium v zahraničí

RUSKÁ  
FEDERÁCIA

Zostavila redakcia Bulletinu SAIA 

Vydala SAIA, n. o., 2009
Vyšlo s finančnou podporou Ministerstva školstva SR

ISBN – 978-80-88928-93-5

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým 
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených 
v publikácii. 

Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli 
aktuálne v čase zostavovania príručky (jeseň 2009) 

������������������������� ����������������������

štúdium v zahraničí

MAĎARSKO

Zostavila redakcia Bulletinu SAIA 

Vydala SAIA, n. o., 2009
Vyšlo s finančnou podporou Ministerstva školstva SR

ISBN – 978-80-88928-92-8

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým 
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených 
v publikácii. 

Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli 
aktuálne v čase zostavovania príručky (jeseň 2009) 

����������������������� ����������������������

štúdium v zahraničí

ESTÓNSKO

LITVA

LOTYŠSKO

ISBN – 978-80-88928-91-1

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým 
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených 
v publikácii. 

Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli 
aktuálne v čase zostavovania príručky (december 2009) 

ŠTÚDIUM V POBALTSKÝCH KRAJINÁCH

������������������������� ����������������������

Slovenská akademická informačná agentúra vydáva publikácie o štúdiu v zahraničí. Prinášajú 
informácie o vysokoškolskom systéme v jednotlivých krajinách, o podmienkach prijímania na 
vysokoškolské štúdium, ako aj o štipendiách a iných formách finančnej podpory.  
Záujemcom sú k dispozícii na www.saia.sk  

www.mon.gov.ru
www.studyinrussia.ru
www.edu.ru
www.students.ru/
www.aspirantura.spb.ru/
www.ed.gov.ru
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  S

SLOVINSKO

 Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi MŠ SR a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, 
     Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný 
    pobyt
    uzávierka: 10. marec 2011

● študent bakalárskeho alebo 
   magisterského štúdia
● doktorand

● akceptačný list
● slovinský alebo iný dohodnutý jazyk
● vek do 35 rokov  
● ukončené minimálne 3 semestre

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● ubytovanie v internáte
● študentom bc štúdia 222 eur/mes.
● ostatným 244 eur/mes. 

 seminár slovinského jazyka, literatúry  
    a kultúry  pre slavistov a slovakistov 

    uzávierka: 10. marec 2011

● študent VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ 

● ukončený minimálne 1 semester
● slovinský jazyk

● bezplatné štúdium
● ubytovanie, stravu
● vreckové
● vútroštátnu prepravu 
    letná škola slovinského jazyka

    uzávierka: 10. marec 2011
● študent
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● základy slovinského jazyka
● ukončený minimálne 1 semester

 CEEPUS – pozri stranu 55

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.mszs.si – ministerstvo školstva a športu
www.vpis.uni-lj.si – informácie o prijatí na vysokú školu
www.ad-futura.si – štipendiá na postgraduálne štúdium a výskum
www.euraxess.si – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.cmepius.si – mobilitný portál

SRBSKO

 Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
     (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)   

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY v čase podávania žiadosti MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas  
    vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt
    uzávierka: 24. február 2011

● študent VŠ
● doktorand

● ukončené minimálne 3 semestre
● študenti srbského jazyka 
   minimálne 1 semester
● srbský jazyk alebo iný 
   dohodnutý jazyk

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● štipendium podľa  
   vnútroštátnych predpisov

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry  
    v Belehrade
    uzávierka: 24. február 2011

● študent VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne 1 semester
● základy srbského jazyka

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● bezplatné ubytovanie
● stravu za nižší poplatok
● štipendium 7 000 srbských dinárov
● základné zdravotné poistenie

 CEEPUS – pozri stranu 55
 
 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.mp.gov.rs – ministerstvo školstva 
www.nauka.gov.rs – ministerstvo vedy a technologického vývoja
www.euraxess.rs – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
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  Š

ŠPANIELSKO

 Štipendiá Ministerstva zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva 
     uzávierka: spravidla v januári – februári podľa typu štipendia, , bližšie informácie: http://www.aecid.es/web/es/becas, 
     ako aj kultúrne oddelenie španielskeho veľvyslanectva (e-mail: katarina.zubacka@mae.es)

Štipendiá Ministerstva zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva sú určené pre študentov vyšších ročníkov vysokých škôl alebo 
absolventov vysokých škôl na postgraduálne, doktorandské štúdium a výskum;  na letný kurz španielskeho jazyka a kultúry a na 
postgraduálne štúdium v oblasti diplomacie a medzinárodných vzťahov na Diplomatickej škole v Madride. Výška štipendia závisí od 
typu štipendijného pobytu. 

Podmienkou uchádzania sa o štipendium je znalosť španielskeho jazyka a akceptačný list zo španielskej univerzity (okrem 
diplomatickej školy a letného kurzu španielčiny). 

  
 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.mec.es – ministerstvo školstva
http://universidades.universia.es – vyhľadávacia databáza
www.universidad.es – verejná nadácia pre medzinárodnú propagáciu 
španielskych univerzít a vysokoškolského vzdelávania 
www.spainexchange.com  – študentská výmena v Španielsku  
a v zahraničí
www.maec.es – ministerstvo zahraničných vecí
www.aecid.es – AECID – Španielska agentúra pre medzinárodnú 
spoluprácu, prihlasovanie na štipendijné pobyty do Španielska 
www.euraxess.es – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

ŠVAJČIARSKO

 Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)                       

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY v čase podávania žiadosti POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA  
POSKYTUJE 

 9-mesačný postgraduálny  
     pobyt
     uzávierka: 21. október 2010

● študent posledného ročníka štúdia
● absolvent bakalárskeho alebo 
   magisterského štúdia
● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● akceptačný list
● nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, 
   prípadne anglický
● vek do 35 rokov (narodený po 31. 12. 1975)

● štipendium je možné využiť iba na študijné 
   pobyty na švajčiarskych univerzitách  
   a technických vysokých školách
● cestovné náklady ani školné nie sú hradené
● prednosť majú študenti spolupracujúcich  
   slovenských a švajčiarskych VŠ

● štipendium 1 920 SFr/mes. 
   pre absolventov 
   magisterského štúdia 
● štipendium 1 700 SFr/mes. 
   pre absolventov bakalárskeho 
   štúdia 
● zdravotné poistenie

 9-mesačný študijný pobyt 
    pre umelcov
    uzávierka: 21. október 2010

● študent umeleckého zamerania 
● doktorand umeleckého zamerania 

● akceptačný list
● ukončené minimálne 4 semestre
● nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, 
   prípadne anglický 
● vek do 35 rokov (narodený po 31. 12. 1975)

● štipendium je možné využiť  
   na študijné pobyty na umeleckých 
   školách a konzervatóriách
● cestovné náklady ani školné  
   nie sú hradené
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 Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk, www.sciex.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ POZNÁMKY PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 Výskumný pobyt  
     (min. 6 mesiacov)

    uzávierka:  
    1. november 2010 
    1. apríl 2011

● doktorand
● postdoktorand

● dĺžka pobytu musí byť násobkom 6 mesiacov; pobyt doktorandov môže trvať   
   min. 6 a max. 24 mesiacov, postdoktorandov min. 6 a max. 18 mesiacov
● štipendium Sciex sa skladá z nákladov na umiestnenie štipendistu na výskumné školiace 
   pracovisko (mzdové náklady zamestnávateľa, cestovné) a z nákladov na výmenu poznatkov 
   medzi školiteľmi (tútormi) štipendistu (tri vzájomné návštevy). 
● žiadosť sa pripravuje v spolupráci medzi oprávnenou slovenskou a švajčiarskou 
   organizáciou (vysokou školou, resp. SAV) 
● žiadosť za všetky zúčastnené strany predkladá tútor štipendistu na švajčiarskej strane, 
   žiadosť sa zasiela Rektorskej konferencii švajčiarskych univerzít (CRUS) 
● pri príprave žiadosti sa odporúča využiť konzultácie v pracoviskách SAIA, a to v priebehu 
  prípravy, resp. pred podaním žiadosti

● mzdu štipendistu (vyplácaná švajčiarskou organizáciou)
   - doktorand  
      50 000 CHF ročne (počas 1. až 12. mesiaca pobytu) 
       55 000 CHF ročne (počas 13. až 24. mesiaca) 
   - postdoktorand
       80 000 CHF ročne
● sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom 
● ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na 
   konferenciách) max. 2 500 CHF 
● preplatenie cestovných nákladov slovenského tútora  
   pri návšteve švajčiarskeho partnera: max. 2 500 CHF  
   za pobyt (max. 3-krát)

49



               Štipendiá a granty 2011/2012                Štipendiá a granty 2011/2012

48

 Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
     uzávierka: spravidla v marci a v septembri, bližšie informácie: www.cern.ch, https://hr-dept.web.cern.ch/hr-dept/,  
     https://ert.cern.ch

 The Fellowship Programme
Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska). 
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium 
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10  rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania ukončené 
univerzitné štúdium; počet rokov praxe v odbore definuje schému štipendia:

1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10  rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.

Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou predĺženia na druhý rok. 

  The Scientific and Corresponding Associates Programme 
     Štipendium je určené skúseným výskumným pracovníkom a vysokoškolským učiteľov so zameraním fyzika elementárnych 
     častíc (experimentálna, teoretická), aplikované vedy, elektronika, technické vedy, programovanie.

1. The Scientific Associates Programme: pre skúsených a uznávaných vedeckých pracovníkov, zameraný na využitie 
výskumného vybavenia v definovaných oblastiach výskumu, maximálne na 1  rok, vo výnimočných prípadoch maximálne na
2 roky. Opätovne môže byť pozícia udelená najskôr 5  rokov po ukončení predchádzajúceho pobytu. Pracovníci musia byť 
počas stáže naďalej zamestnaní a poberať mzdu (resp. podstatnú časť zo mzdy) od svojho domáceho zamestnávateľa, CERN 
poskytuje len finančnú výpomoc.

2. Corresponding Associates Programme: pre výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, program zameraný 
na aktualizáciu vedomostí a zručností v časticovej fyzike a súvisiacich disciplínach, na maximálne 6  mesiacov. Pracovníci musia 
byť počas stáže naďalej zamestnaní a poberať mzdu (resp. jej podstatnú časť) od svojho domáceho zamestnávateľa, CERN 
poskytuje financie len na pobytové náklady. Určené pre kandidátov z menších členských krajín, ktorí už pôsobili v CERNe.

 The Doctoral Student Programme in Engineering and Applied Science
     uzávierka: spravidla v marci, auguste a septembri, bližšie informácie: www.cern.ch,  
      http://humanresources.web.cern.ch/humanresources/external/general/HN-recruitment 

Štipendium je určené absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodovedné, technické vedy, aplikované 
vedy s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane Slovenska), 
ktorí sú zapísaní na doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma).

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.sbf.admin.ch – Federálny úrad pre vedu a vzdelávanie 
www.sciex.ch – Švajčiarsky štipendijný fond
www.switch.ch/edu/educ_orgs.html – zoznam VŠ
www.all-about-switzerland.info/swiss-education-system.html  
– informácie o vzdelávaní vo Švajčiarsku
www.swissuniversity.ch – informácie pre zahraničných študentov o štúdiu 
na švajčiarskych univerzitách
www.crus.ch – Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít, informácie  
o študijných možnostiach a podmienkach prijatia na švajčiarske univerzity 
www.vkhs.ch – informácie o prípravných skúškach na vysokoškolské 
štúdium vo Švajčiarsku
www.agab.ch – informácie o študijných programoch na jednotlivých 
univerzitách
www.gwf-gsr.ch – Agentúra pre vedu a výskum
www.cus.ch – Švajčiarska univerzitná konferencia
www.edk.ch – konferencia ministrov školstva jednotlivých kantónov 
www.snf.ch – Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy
www.bbt.admin.ch – Federálny úrad pre profesionálne vzdelávanie  
a technológiu
www.skph.ch – Švajčiarska rektorská konferencia pedagogických vysokých 
škôl
www.kfh.ch – Konferencia švajčiarskych univerzít vyššieho odborného 
vzdelávania
www.swiss-schools.ch – Švajčiarska federácia súkromných škôl
www.proff.ch – databáza učiteľov na švajčiarskych vysokých školách
www.edumenu.ch – databáza študijných programov, kurzov, konferencií  
a poradenských firiem
www.euraxess.ch – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
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  T
TAIWAN

 Taiwanský štipendijný program
      uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk,  
      Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava, (e-mail: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk)

Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá pre 4 občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium 
(maximálne 4 roky), magisterské štúdium (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 3 roky). Celému štúdiu 
predchádza ročný jazykový kurz čínskeho jazyka.

 Štipendiá ICDF (Medzinárodný fond pre spoluprácu a rozvoj) 
     uzávierka: spravidla v marci – apríli podľa typu štipendia, dopňujúce informácie: Taipejská reprezentačná kancelária,  
     Bratislava (e-mail: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk)

Fond poskytuje štipendiá na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Bližšie informácie o štipendijnom programe 
ICDF, podmienkach a partnerských vzdelávacích inštitúciách sú na: http://www.icdf.org.tw/english/e_affair_train_hr.asp.

 Nadácia Chiang ching-kuo (CCKF) 
     uzávierka: 31. december, bližšie informácie: www.cckf.org.tw, http://cck-isc.ff.cuni.cz

Cieľom nadácie je podpora výučby čínskeho jazyka a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných krajín. 
Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom grantových programov (Ph.D. Dissertation Fellowship; CCK Post-Doctoral Fellowship).

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.moe.gov.tw – ministerstvo školstva
www.studyintaiwan.org – informácie pre zahraničných študentov; zoznam 
taiwanských vysokých škôl, ktoré prijímajú cudzincov
www.icdf.org.tw – Medzinárodný fond pre spoluprácu a rozvoj 
www.roc-taiwan.org/sk  – Taipejská reprezentačná kancelária v Bratislave

TALIANSKO

 Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou 
     Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky
     uzávierka: spravidla v marci (http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp), bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút  
     v Bratislave, www.iicbratislava.esteri.it (e-mail: milan.bariak.iic@esteri.it)

Štipendiá poskytované Talianskou vládou prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ podporovať 
medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. Je možné uchádzať sa o tieto typy 
štipendií: 

● krátke jazykové kurzy, 
● jednotlivé univerzitné kurzy, 
● magisterské kurzy, 
● kurzy vyšších umeleckých a hudobných škôl, kurzy talianskeho jazyka a kultúry určené pre učiteľov a profesorov taliančiny 
   a študentov zapísaných najmenej v 3. ročníku, ktorí urobili aspoň jednu skúšku z talianskeho jazyka (kurzy prebiehajú na 
   univerzitách Universita per Stranieri di Siena, di Perugia a Roma Tre), 
● postgraduálne kurzy (Master, vedecké doktoráty, špecializované školy) a 
● výskumné pobyty.  

Štipendiá sa udeľujú v dĺžke 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov (uprednostňujú sa žiadosti v dĺžke 6 alebo 9 mesiacov), alebo na  krátke 
jazykové kurzy a kurzy talianskej kultúry v trvaní 1, 2 alebo 3 mesiace.

Zaujímavé webové stránky

www.istruzione.it – ministerstvo školstva, univerzít a výskumu
www.study-in-italy.it – informácie pre zahraničných študentov v angličtine
www.cimea.it – informačné centrum pre medzinárodnú mobilitu  
a uznávanie dokladov
http://sito.cineca.it/ – databáza univerzít
www.esteri.it – stránka ministerstva zahraničných vecí, informácie  
o štipendiách a on-line prihlasovanie 
www.fgda.org – nadácia Giordano Dell´Amore
www.cestor.it – Centro Studi Orientamento (zoznam univerzít, 
postgraduálne možnosti štúdia, programy Master) 
www.crui.it – Talianska rektorská konferencia 
www.euraxess.it – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
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TURECKO

 Štipendiá tureckej vlády (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE 

 2- až 8-mesačný výskumný  
    pobyt  
    uzávierka: 29. apríl 2011    

● študent v poslednom ročníku 
   magisterského štúdia
● absolvent VŠ
● doktorand
● pedagogický pracovník VŠ
● vedecký pracovník

● vek do 45 rokov
● bakalársky alebo magisterský  
   diplom
● turecký, anglický alebo 
   francúzsky jazyk
● dobrý zdravotný stav

● akceptačný list vítaný ● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● 220 TL/mes.
● bezplatné ubytovanie na internáte
● stravovanie na internáte za úhradu
● zdravotnú starostlivosť

 celé magisterské alebo 
    doktorandské štúdium
    uzávierka: 29. apríl 2011

● študent v poslednom ročníku 
   bakalárskeho alebo  
   magisterského štúdia
● absolvent VŠ
● doktorand

● vek do 40 rokov
● turecký, anglický alebo 
   francúzsky jazyk
● dobrý zdravotný stav
● ukončené aspoň 4 roky štúdia a VŠ

● všetky vedné odbory okrem medicíny
● vyučovací jazyk je turečtina 
   – súčasťou pobytu môže byť aj ročná 
   jazyková príprava

● 220 TL/mesačne
● bezplatné ubytovanie na internáte
● stravovanie na internáte za úhradu
● zdravotnú starostlivosť

 2-mesačný letný kurz  
     tureckého jazyka a kultúry
     uzávierka: 23. február 2011

● študent VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand

● ukončený min. 1 semester
● základy tureckého jazyka
● vek do 40 rokov
● dobrý zdravotný stav

● kurz sa koná v Ankare, Istanbule,  
   Izmire, Burse, Kayseri, Antalyi  
   a Samsune  
● kurz trvá od 1. 7. do 31. 8.

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● 220 TL/mesačne
● bezplatné ubytovanie na internáte
● stravovanie na internáte za úhradu
● zdravotnú starostlivosť
● školné

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55 Zaujímavé webové stránky

www.meb.gov.tr – ministerstvo národného školstva
www.studyturkey.metu.edu.tr – informácie pre zahraničných študentov, 
systém vzdelávania, zoznam univerzít, podmienky pre prijatie
www.yok.gov.tr – Rada vysokých škôl Turecka
www.tubitak.gov.tr – Vedecká a technická výskumná rada Turecka
http://euraxess.tubitak.gov.tr – národný portál EURAXESS pre 
výskumných pracovníkov

THAJSKO

 Medzinárodný bakalaureát (IB) na The Regent´s School  
      uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.regents.ac.th 

Štipendiá na štúdium v dvojročnom programe IB udeľuje majiteľ školy Dr. Virachai Techavijit. Uchádzači musia mať pred sebou 
ešte 2 roky štúdia strednej školy a výborné výsledky v škole (patriť medzi 10 najlepších žiakov z angličtiny a matematiky v triede), 
výbornú písanú i hovorenú angličtinu (test a pohovor), výborné spoločenské zručnosti a pevnú vôľu. Vhodný je hudobný, športový 
alebo herecký talent. 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.moe.go.th – ministerstvo školstva
www.studyinthailand.org – štúdium v Thajsku
www.mfa.go.th – ministerstvo zahraničných vecí

 Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov na Európskom univerzitnom inštitúte 
      uzávierka: 25. október, bližšie informácie: http://www.eui.eu

Štipendijný program pre postdoktorandov v oblasti sociálnych a humanitných vied. O štipendium sa môžu uchádzať mladí vedci  
a výskumníci, ktorí obhájili v posledných 5 rokoch doktorát v ekonomických, sociálnych a politických vedách, práve alebo histórii. 
Štipendiá sa udeľujú na 12 alebo 24 mesiacov, počas ktorých sa štipendista na Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) vo Florencii 
venuje príprave na akademickú kariéru. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk, ktorý je vyučovacím jazykom na inštitúte.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55
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UKRAJINA

 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania (uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk)

TYP ŠTIPENDIA OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ PODMIENKY 
v čase podávania žiadosti POZNÁMKY MŠ SR HRADÍ PRIJÍMAJÚCA STRANA  POSKYTNE

 1- až 10-mesačný študijný pobyt 
    počas vysokoškolského štúdia 
    uzávierka: 19. marec 2011

● študent VŠ ● ukončené minimálne 3 semestre 
   (študent ukrajinského jazyka  
   1 semester)
● ukrajinský alebo ruský jazyk

● akceptačný list vítaný ● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu  
   150 USD/mes.

● bezplatné štúdium
● štipendium 150 hrivien/mes. 
   alebo bezplatné ubytovanie na internáte 
   

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
    uzávierka: 19. marec 2011

● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● akceptačný alebo pozývací list
● ukrajinský alebo ruský jazyk

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu  
   153 – 166 USD/mes.

● bezplatné štúdium
● štipendium 150 hrivien/mes. 
   alebo bezplatné ubytovanie  na internáte

 seminár ukrajinského jazyka 
    (21 dní)

   uzávierka: 19. marec 2011

● študent
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne 1 semester
● základy ukrajinského jazyka

● predpokladaný 
   nástup v septembri

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● stravu
● ubytovanie
● bezplatné štúdium 
● vreckové

   Medzinárodný vyšehradský fond – štipendiá pre vysielaných štipendistov – pozri stranu 55 
       uzávierka: 31. január 2011

 Ďalšie štipendiá a granty  – pozri stranu 34

Zaujímavé webové stránky

www.education.gov.ua – ministerstvo vzdelávania a vedy
www.ednu.kiev.ua – informácie o vzdelávaní na Ukrajine

  U

USA

 Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike 

 Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA 
uzávierka: 30. jún 2010, bližšie informácie: www.fulbright.sk
Štipendium je určené na 10-mesačné postgraduálne štúdium na univerzite alebo inštitúcii v USA v troch kategóriách:  
študent nediplomového štúdia – non-degree, magisterského štúdia – master‘s degree alebo hosťujúci výskumník – visiting 
researcher. Štipendium sa neposkytuje v oblasti klinickej medicíny. 

 Fulbrightovo štipendium pre vedu a technológiu 
uzávierka: 10. jún 2011, bližšie informácie: www.fulbright.sk
Štipendijný program umožňuje absolvovať 3-ročné PhD. štúdium na špičkových inštitúciách USA v týchto oblastiach: 
aeronautika a astronómia/aeronautické inžinierstvo, astronómia/planetárne vedy, biológia, biomedicínske inžinierstvo, chémia, 
počítačové vedy/inžinierstvo, inžinierstvo (elektro, chemické, civilné, mechanické, oceánografické a ropné), environmentálne 
vedy/inžinierstvo, geológia/vedy o Zemi a atmosferické vedy, informačné vedy/inžinierstvo, matematika, neurologické vedy/
neurológia mozgu a kognitívne vedy, oceánografia a fyzika. 
Štipendium zahŕňa školné, mesačné štipendium po dobu 36 mesiacov, zdravotné a úrazové poistenie, príspevky na knihy, 
výskumný materiál, účasť na konferenciách a cestovné. 

Zaujímavé webové stránky

www.ed.gov – ministerstvo školstva (US Department of education)
http://educationusa.state.gov – štúdium v USA
www.studyusa.com – informácie o štúdiu v USA
www.petersons.com/educationusa – vyhladávač študijných programov, 
štipendií 
www.usa-placement.com – neplatené stáže pre študentov a čerstvých 
absolventov

Finančná pomoc:  
www.finaid.org, www.fastweb.com, www.iefa.org,  
www.isoa.org, www.fastaid.com,  www.scholarships.com,  
www.edupass.org/finaid, www.petersons.com/finaid, 
www.internationalstudent.com/scholarships/index.htm, 
www.internationalscholarships.com, 
www.internationalstudentloan.com, www.soros.org/scholar, 
www.freschinfo.com 
Akreditácia: 
www.chea.org
www.rbs2.com/accred.htm
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 Fulbrightov program pre výskumných pracovníkov v USA  
     uzávierka: 14. október 2011, bližšie informácie: www.fulbright.sk

Granty možu byť udelené na výskum a/alebo prednášaciu činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 
mesiacov. Granty sú určené pre pre výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) 
s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou v  oblasti klinickej medicíny. 

 Hubert H. Humphrey Fellowship Program
     uzávierka: 9. september 2010, bližšie informácie: www.fulbright.sk 

Program dáva skúseným odborníkom možnosť 10-mesačného štúdia na univerzite v USA  
v kombinácii s odbornou praxou. Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: analýza 
verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj, financie a bankovníctvo, manažment 
ľudských zdrojov, poľnohospodársky rozvoj a ekonomika, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka 
(vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných osnov atď.) Podmienkou je minimálne 5-ročná súvislá 
prax v danom odbore.

 Letné semináre o USA
     uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.fulbright.sk

Fulbrightove letné semináre amerických štúdií sú 6-týždňové multidisciplinárne programy, 
zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. Sú určené predovšetkým pre mladších 
jednotlivcov, ktorí pracujú na osnovách výučby amerických štúdií, pripravujú tematické publikácie 
alebo zavádzajú výučbu amerických štúdií ako predmet. Semináre sa konajú v mesiacoch jún 
– august na univerzitách v USA. 

 Fulbright Scholar-In-Residence Program (SIR) 
     Bližšie informácie: www.fulbright.sk

Program umožňuje inštitúciám v USA pozvať zahraničného lektora na jeden alebo dva 
semestre. Úlohou odborníka je prednášať a poskytovať konzultácie vo vybraných oblastiach, 
interdisciplinárnych programoch alebo v kurzoch, kde prítomnosť zahraničného lektora poskytne 
medzikulturálny alebo medzinárodný pohľad na problematiku. V rámci SIR návrhy môžu 
podávať jednotlivé inštitúcie, alebo aj konzorcium dvoch alebo viacerých inštitúcií. Inštitúcie 
môžu navrhnúť svojho kandidáta alebo požiadať agentúru Council for International Exchage of 
Scholars (CIES), aby vybrala vhodného kandidáta vo svete. 

 Schumanov program (Program spolupráce medzi EÚ a USA) 
      Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/fulbright_en.html

                           www.fulbright.be/Schuman/Grad_Post_Doctoral.htm 

Program spolupráce medzi EÚ a USA vo vysokoškolskom vzdelávaní, odbornom školení a výučbe 
podporuje špecifickú európsku sekciu Fulbrightovho štipendijného programu. Táto sekcia poskytuje
podporu ako pre jednosemestrálne, tak aj pre celoročné štúdium výskumu a prednášok týkajúcich sa 
európskych záležitostí alebo vzťahov medzi EÚ a USA na akreditovaných inštitúciach v Európe alebo 
USA. Program poskytuje štipendiá pre európskych a amerických vysokoškolských profesorov, ktorí 
prednášajú alebo robia výskum o EÚ na amerických a európskych univerzitách. Program administruje 
Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. 

 Štipendiá na postdoktorandský výskum
Každoročne sa udeľuje asi 8 štipendií ročne pre občanov EÚ na štúdium alebo výskum EÚ alebo 
vzťahov medzi EÚ a USA. Uchádzači si musia zabezpečiť umiestnenie. Štipendium obsahuje 
mesačný príspevok vo výške 2 500 – 2 900 USD, spiatočnú letenku, zdravotné a úrazové 
poistenie a vízové sponzorstvo. Štipendiá sú poskytované minimálne na tri mesiace, maximálne 
na jeden akademický rok.

 Štipendiá pre prednášajúcich
Tieto štipendiá umožňujú semestrálne prednášky o EÚ na vybraných inštitúciách v USA. 
Podrobnejšie informácie o univerzitách v USA, ktoré hľadajú odborníka na túto oblasť sa 
zverejňujú každoročne v decembri. Štipendium obsahuje mesačný príspevok 2 500 – 2 900 USD, 
spiatočnú letenku, zdravotné a úrazové poistenie a vízové sponzorstvo.

 Štipendiá pre diplomové štúdium alebo doktorandský výskum
Štipendium v hodnote 30 000 USD umožňuje postdoktorandské štúdium na akreditovanej 
univerzite v USA. Kandidáti musia mať záujem študovať záležitosti EÚ alebo vzťahy medzi EÚ  
a USA. Štipendium zahŕňa mesačný príspevok, čiastočné alebo úplné školné, spiatočnú letenku, 
zdravotné a úrazové poistenie a vízové sponzorstvo. Štipendium je na jeden akademický rok.

Kandidáti musia byť občanmi EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi 
výsledkami a mať dobré ovládať anglický jazyk.

 Stáže pre mladých vedúcich pracovníkov v zdravotníctve, vzdelávaní  
     a životnom prostredí

uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.afcsls.org
The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (Americký fond) ponúka mladým 
vedúcim pracovníkom v odboroch zdravotníctvo, vzdelávanie a ochrana životného prostredia z Českej 
a Slovenskej republiky financovanie krátkodobých stáží v USA. Uchádzači si pripravia svoj vlastný
program tak, aby kombinoval školenie alebo tréning na špičkových univerzitách a praxou  
v špičkových organizáciách v USA. Uchádzači môžu využiť svoje vlastné kontakty alebo partnerov 
programu Amerického fondu v Spojených štátoch. Fond hradí všetky náklady programu. Uchádzači 
musia mať aspoň 5 rokov profesionálnej praxe v príslušnom odbore, univerzitné vzdelanie minimálne 
na úrovni bakalár, výbornú znalosť angličtiny, podporu svojho zamestnávateľa a preukázať 
mimoriadne schopnosti vo svojom odbore. Celková dĺžka pobytu v USA je maximálne 6 mesiacov. 

 Stredoškolský štipendijný program 
      uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: ww.osf.sk 

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými 
výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. 
(ASSIST), USA a The Headmasters‘ and Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia ponúka 
1-ročné študijné pobyty na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii. Program je určený 
študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných gymnázií. Štipendium zahŕňa školné, stravné, 
ubytovanie, vreckové a poistenie. Krytie nákladov na cestovné, víza a časť vreckového vyžaduje 
finančnú spoluúčasť (sponzori, rodičia, a pod.).

 Krátkodobé pobyty vysokoškolských pedagógov na Michigénskej univerzite 
     (Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award Program)
      uzávierka: 29. október 2010, bližšie informácie: www.fulbright.sk/weiser.htm

Program umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom krátkodobé pobyty (2 – 4 týždne) na 
University of Michigan, Ann Arbor, USA. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach 
výskumu a výučby, ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt na University of Michigan (informácie  
o katedrách a programoch univerzity: www.umich.edu). Kandidáti musia mať výbornú ústnu  
a písomnú znalosť anglického jazyka. Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie, zdravotné 
poistenie a diéty. Štipendiá sú udeľované vďaka finančnému daru bývalého veľvyslanca USA  
v Slovenskej republike Ronalda Weisera a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.

 Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt
      uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.ucis.pitt.edu (e-mail: kiley@ucis.pitt.edu)

Štipendium umožňuje jednotlivcom zo Slovenska a Čiech pôsobiacim vo vládnom, komerčnom 
alebo akademickom sektore (nie študenti) absolvovať výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu. 
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Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelí Slovenská a Česká republika. Uprednostnený je 
výskumný zámer v oblasti vzdelávania, vedy, verejnej správy, politických vied, ekonómie  
a sociológie. Výskum bude prebiehať od augusta do decembra kalendárneho roka, v ktorom bola 
podaná prihláška, v trvaní 3 a pol mesiaca. Od uchádzača sa vyžaduje niekoľko rokov praxe  
a vynikajúca znalosť anglického jazyka. 

 Štipendijný program University of South Alabama na podporu slovenských 
     študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov 
     uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.southalabama.edu/oie/hookerkubik/

Na základe podpory Nadácie Hooker-Kubik udeľuje Univeryita v Južnej Alabame štipendiá  
študentom, ktorí na nej študujú (podpora na 1-2 semestre na všetkých stupňoch štúdia – 
bakalárske, magisterské, PhD), študentom, ktorí študujú na východoslovenských univerzitách  
a pedagógom a výskumným pracovníkom, ktorí by chceli nadviazať spoluprácu s Univerzitou  
v Južnej Alabame. 

 Štipediá Aljašskej univerzity v Anchorade
      uzávierka: 15. február 2011, bližšie informácie: www.uaa.alaska.edu/scholarships

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

VEĽKÁ BRITÁNIA

 Britské centrum pre umelecký preklad 
     uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: www.literarytranslation.com

Britské centrum pre umelecký preklad (The British Centre for Literary Translation) je súčasťou University of East Anglia v Norwichi. 
Centrum poskytuje štipendiá na projekty prekladateľského a literárno-teoretického charakteru na obdobie 1 až 8 týždňov.  
O štipendium sa môžu uchádzať prekladatelia a akademici, pre ktorých je angličtina východiskovým alebo cieľovým jazykom. 
Štipendium zahŕňa náklady spojené s pobytom v centre, vreckové a v odôvodnených prípadoch aj cestovné náklady. 

 Stredoškolský štipendijný program 
     uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: ww.osf.sk 

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami 
American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ and 
Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia ponúka 1-ročné študijné pobyty na súkromných stredných školách v USA 
a Veľkej Británii. Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných gymnázií. Štipendium zahŕňa školné, 
stravné, ubytovanie, vreckové a poistenie. Krytie nákladov na cestovné, víza a časť vreckového vyžaduje finančnú spoluúčasť 
(sponzori, rodičia, a pod.). 

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 55

Zaujímavé webové stránky

www.deni.gov.uk – ministerstvo školstva 
www.educationuk.org – vzdelávanie vo Veľkej Británií, vyhľadávanie 
vysokoškolských kurzov
http://ukscholarshipsdatabase.britishcouncil.org/ – databáza štipendií
www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie o vzdelávaní 
a finančnej pomoci pre štúdium vo Veľkej Británii
www.aimhigher.ac.uk – informácie o štúdiu 
www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít
www.ucas.ac.uk – UCAS (Universities and College Admissions Service) 
– agentúra, cez ktorú prebieha prihlasovanie študentov na štúdium vo Veľkej 
Británii
www.ocr.org.uk – Oxford Cambridge and RSA Examinations (prehľad 
kvalifikácií, ktoré je možné získať vo Veľkej Británii)
www.direct.gov.uk/en/index.htm – praktické informácie
www.qaa.ac.uk – The Quality Assurance Agency for Higher Education 
– hodnotenie kvality študijných programov
www.prospects.ac.uk – postgraduálne štúdium, kariéra
www.ukcisa.org.uk – UKCISA: UK Council for International Student Affairs  
– informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium vo Veľkej Británii
www.fco.gov.uk – ministerstvo zahraničných vecí
www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml 
– informácie o možnosti odpustenia školného
www.naric.org.uk – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.ukstudentlife.com – informácie pre zahraničných študentov 
www.edumenu.co.uk – databáza študijných programov, kurzov, konferencií 
a poradenských firiem
www.britishcouncil.org/new/Euraxess-Home – národný portál 
EURAXESS pre výskumných pracovníkov

  V
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A Programu CEEPUS  (Central European Exchange Programme for University 
       Studies)

  Uzávierky na predkladanie projektov a prihlasovanie sa na mobility 
  výlučne on-line na www.ceepus.info: 
  - 15. január 2011 (projekty – nové siete, predĺženie sietí) 
  - 15. jún 2011 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí)
  - 31. október 2011 (mobility v letnom semestri v rámci sietí)
  - 30. november 2011 (mobility v kategórii freemover mimo sietí)

Program podporuje:
1. vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl členských krajín 
    programu,
2. štipendijné pobyty vysokoškolských študentov a doktorandov  
    a učiteľov, 
3. študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených sietí  
    spolupracujúcich vysokých škôl.

1. Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl 
Spolupráca sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch 
vysokých škôl z rôznych členských krajín programu CEEPUS. Vysoké 
školy musia byť verejnými akreditovanými inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania danej členskej krajiny.  
V sieti spolupracuje koordinujúca inštitúcia s partnerskými inštitúciami. 
Koordinátorom a partnermi sú vysokoškolskí učitelia. 

2. Štipendijné pobyty (v rámci sietí spolupracujúcich vysokých škôl  
    alebo individuálne mobility – kategória freemover)

Program podporuje:
- semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace),
- krátkodobé pobyty študentov a doktorandov  
  (spojené s vypracovaním bakalárskych, magisterských, inžinierskych a dizertačných prác),
- prednáškové pobyty učiteľov,

3. Študentské exkurzie a intenzívne kurzy 
Študentské exkurzie alebo intenzívne kurzy môžu byť organizované koordinujúcou alebo partnerskou 
vysokou školou v rámci niektorej zo schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.

Bližšie informácie:
SAIA, n. o., Národná kancelária programu CEEPUS
Mgr. Monika Brečková 
Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/ 5441 1426, 5441 1436, fax: 02/ 5441 1429
e-mail: monika.breckova@saia.sk
www.saia.sk
www.ceepus.info
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 Program Celoživotného vzdelávania EÚ – LLP (Erasmus)  
     Bližšie informácie: www.saaic.sk a vysoké školy, ktoré sú zapojené do programu

Program Celoživotného vzdelávania je program Európskej únie na podporu projektov v oblasti 
vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania.

Erasmus sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie 
vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje 
európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie  
v krajinách EÚ. 

Program Erasmus podporuje mobility jednotlivcov, a to mobilitu študentov pre účely štúdia na 
vysokoškolskej inštitúcii v inej zúčastnenej krajine, mobilitu študentov pre účely odbornej stáže  
v podnikoch, centrách praktického vyučovania, výskumných centrách a iných organizáciách  
v inej zúčastnenej krajine, mobilitu pedagogických pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií alebo 
pozvaných pracovníkov z podnikov pre účely výučby v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania  
v zahraničí, mobilitu pedagogických alebo iných pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií pre účely 
školenia v zahraničí, ako aj intenzívne jazykové kurzy organizované pre prichádzajúcich študentov  
v zapojených krajinách, kde sa hovorí menej používanými a menej vyučovanými jazykmi. 

Počas svojho štúdia môže jednotlivec získať maximálne tri granty z programu Erasmus: na študijný 
pobyt, odbornú stáž a na účasť na magisterskom štúdiu Erasmus Mundus. Podrobné informácie  
o programe sú aj na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC, 
ktorej časťou je Národná agentúra LLP/Erasmus. 

 Medzinárodný vyšehradský fond

      ●  Vyšehradský štipendijný program 
           uzávierka: 31. januára 2011, bližšie informácie: www.visegradfund.org

Špecifický program Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý bol založený na podporu
akademických výmen s finančnou podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko  
a Slovensko). Štipendiá sú určené na magisterské, postgraduálne a doktorandské štúdium.  
  

● Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)
Štipendiá sú určené občanom krajín V4 na 1 až 2-semestrálny (5- až 10-mesačný) študijný alebo 
výskumný pobyt v inej krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.
V čase podávania prihlášky musí mať študent absolvované minimálne 4 semestre univerzitného 
štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými výsledkami. 
Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

● Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarships)
Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov magisterského štúdia 
pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, 
Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, Chorvátsku, Macedónsku, 
Moldavsku, Čiernej Hore, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove.  
Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory. Študijný/výskumný pobyt trvá 5 alebo 
10 mesiacov. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

●  Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov 
     uzávierka: 10. septembra 2010, bližšie informácie:  www.visegradfund.org

Výmenný program pre umelcov a prijímajúce inštitúcie zo všetkých oblastí umenia. Program 
podporuje 3-mesačné pobyty umelcov z krajín V4 v inštitúciách so sídlom v inej krajine V4. 

Členské krajiny  
programu 

Albánsko 

Bosna a Hercegovina

Bulharsko 

Česká republika 

Čierna Hora 

Chorvátsko

Macedónsko

Maďarsko 

Poľsko

Rakúsko

Rumunsko 

Slovensko

Slovinsko

Srbsko 

Univerzita v Prištine,  
     Kosovo
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 Medzinárodný bakalaureát – United World College (UWC)
     uzávierka: spravidla v marci

Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú 
určené študentom 2. a 3. ročníka gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu 
medzinárodný bakalaureát (IB – International Baccalaureate), štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie 
a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na cestovné a vreckové.  
V prípade UWC-USA ani zdravotné poistenie. Štipendiá administruje ministerstvo školstva, bližšie 
informácie bývajú zverejnené na www.minedu.sk (v časti Medzinárodná spolupráca). 

 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta 
     uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných 
školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované 
finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými 
študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej 
z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), 
druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo 
veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia 
môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.

Grantový program Nadácie Orange – Šanca pre talenty
    uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie: www.nadaciaorange.sk

Grantový program je zameraný na podporu talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí 
dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a chcú napredovať vo vybranej oblasti. Grant 
je viazaný na konkrétny účel, ktorý priamo súvisí so vzdelávaním, odborným a osobnostným rastom 
študenta a umožňuje mu rozvíjať sa a realizovať v oblasti, v ktorej vyniká. Financie môžu byť určené 
napríklad na študijné pobyty, výskumné pobyty, účasť na študentských vedeckých konferenciách, 
seminároch, súťažiach, olympiádach, odborné výcviky, kurzy, stáže, realizáciu vlastných projektov. 
Pobyty sa môžu realizovať aj v zahraničí.

 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička       
     uzávierka: spravidla v októbri a máji, bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/hlavicka

V rámci štipendijného programu sú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty/letné školy/
stáže/výskumné pobyty v rámci celej Európy. O podporu sa môžu uchádzať študenti/doktorandi, 
ktorí majú záujem dlhodobo sa profilovať v nimi zvolenej oblasti a získavať informácie a know-
how, ktoré im umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi a uplatniť sa profesionálne vo svojom 
odbore. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného 
alebo praktického charakteru, ktorému sa študent/doktorand plánuje venovať. O podporu môžu 
žiadať všetci študenti/doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, 
prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. 

 Štipendijný program U. S. Steel Košice       
     uzávierka: 31. december, bližšie informácie: www.usske.sk/students/stip-s.htm

Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí z detských domovov, neúplných rodín 
a sociálne znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokej škole. 

Talentovaní vysokoškolskí študenti (max. do veku 26 rokov) a talentovaní študenti posledných 
ročníkov stredných škôl, uchádzajúci sa o vysokoškolské štúdium na Slovensku alebo v zahraničí  
sa môžu uchádzať o individuálne štipendiá (pri plnení kritérií môže byť štipendium priebežne 
predlžované počas celej doby štúdia) alebo jednorazové finančné príspevky na štúdium.

 Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska Per Aspera Ad Astra 
      uzávierka: spravidla v júli, bližšie informácie: www.nds.sk

Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska je určený pre sociálne znevýhodnených študentov 
z banskobystrického, prešovského a košického regiónu, ktorí sa uchádzajú o štúdium na slovenskej 
alebo zahraničnej vysokej škole a ktorí budú pokračovať v štúdiu na slovenskej alebo zahraničnej 
vysokej škole v 3. a 4. semestri (majú ukončený 1. a 2. semester štúdia). 

Štipendium pokrýva náklady spojené so štúdiom (študijné poplatky, pomôcky, knihy a pod.) a životné 
náklady počas štúdia (ubytovanie, strava, cestovné).  Od úspešných žiadateľov sa očakáva, že počas 
poberania štipendia budú pôsobiť ako dobrovoľníci vo verejnoprospešných organizáciách rôzneho 
zamerania.

 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu
     uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.litfond.sk (Vedecká odborná literatúra/Formy 
     podpornej činnosti)

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu poskytuje 
príspevky na tvorivé zahraničné cesty vedeckým a odborným pracovníkom na rozšírenie ich znalostí, 
získanie potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce publikovať a 
oboznamovať s nimi vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na individuálnych 
študijných cestách. Príspevky sa poskytujú len na cestovné náklady (cestovné lístky, letenka). Výška 
príspevku závisí od vzdialenosti cieľovej krajiny.

V snahe podporiť mladých vedcov pri nadväzovaní a prehlbovaní kontaktov a spolupráce v zahraničí 
môže výbor sekcie poskytnúť podporu žiadateľovi vo veku do 35 rokov až do výšky 850 eur na 
hradenie cestovných a pobytových nákladov spojených s účasťou na vedeckom podujatí, resp. 
študijnom alebo pracovnom pobyte v zahraničí.

 Štipendiá UNESCO (Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru) 
     uzávierka: podľa ponuky, bližšie informácie: http://portal.unesco.org

UNESCO udeľuje a administruje rôzne štipendiá, študijné a cestovné granty. Prihlášky sú podávané 
a schvaľované na národnej úrovni (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenská komisia pre 
UNESCO). 

 Andrew W. Mellon East – Central European Research Fellows 
     uzávierka: podľa štipendia, bližšie informácie: www.caorc.org/programs/mellon.htp

Štipendijný program umožňuje postdoktorandom v oblasti humanitných a príbuzných sociálnych 
vied absolvovať výskumné pobyty na vybraných výskumných pracoviskách vo Francúzsku, Grécku, 
Holandsku, Indii, Izraeli, Jemene, Jordánsku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku,  Španielsku, Taliansku, 
Turecku a vo Veľkej Británii (Anglicko, Škótsko).
Uzávierku prijímania prihlášok vypisujú spolupracujúce inštitúcie.

 Rómsky pamätný univerzitný štipendijný program 
     uzávierka: spravidla v apríli a v júni, bližšie informácie: www.osf.sk a http://ref.rmusp.org

Štipendijný programu RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program) je určený pre 
rómskych študentov vysokých škôl z Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Chorvátska, 
Maďarska, Macedónska, Rumunska, Slovenska, Turecka alebo zo Srbska, ktorí nepoberajú 
štipendium od inej organizácie. Prospechové štipendium je určené na pokrytie školného, literatúry, 
poplatkov za skúšky a čiastočné pokrytie životných potrieb. Obnovenie štipendia je možné po 
úspešnom ukončení predchádzajúceho školského roku. 

56 57

http://www.nadaciaorange.sk


               Štipendiá a granty 2011/2012                Štipendiá a granty 2011/2012

56
 Štipendijný program spoločnosti ENEL Slovenské elektrárne 
      uzávierka: spravidla v júli, bližšie informácie: www.seas.sk

Štipendiá sú určené študentom 1. ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia technických 
programov. Výška štipendia závisí aj od toho, do akej miery zvolený študijný program zodpovedá 
stratégií obsadzovania pracovných miest v Enel Slovenských elektrárňach. Talentovaných a 
úspešných študentov bude spoločnosť podporovať počas celej doby trvania ich štúdia. Výšku 
štipendia sa bude ročne prehodnocovať v závislosti od študijných výsledkov.

 Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa
      uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.vnjh.sk

Cieľom štipendia je umožniť začínajúcim akademickým pracovníkom dôstojnejší štart do ich 
pedagogickej a vedeckej činnosti a podporiť ich zotrvanie na vysokých školách. Štipendium je určené 
interným doktorandom a asistentom. 

 Štipendijný program pre rómskych študentov vysokých škôl 
      uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.osf.sk

Cieľom programu je podpora talentovaných študentov rómskeho pôvodu s dobrými študijnými 
výsledkami za účelom nadobudnutia vyššieho vzdelania, rozšírenia príležitostí na adekvátne 
uplatnenie a vytvárania pozitívnych vzorov v spoločnosti. Pomoc sa týka študentov denného a 
externého štúdia vo všetkých odboroch na školách zaradených do siete vysokých škôl v Slovenskej 
republike (verejné, štátne, súkromné). Na Program podpory talentovaných rómskych študentov 
vysokých škôl poskytuje finančné prostriedky Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.
Štipendijný program administruje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

 
 Štipendiá Karpatskej nadácie 
     Bližšie informácie: www.karpatskanadacia.sk

• Štipendium Freda Robeyho pre študentov tretích a štvrtých (prípadne piatych) ročníkov 
   stredných škôl s maturitou alebo septimy a oktávy osemročných gymnázií na východnom 
   Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt na území Košického alebo Prešovského kraja.

• Štipendium Ludvíka Gazdaricu pre študentov dennej formy štúdia na prvom a druhom stupni  
   vysokých škôl a univerzít, ktorí majú trvalý pobyt na území Košického alebo Prešovského kraja.

• Program štipendií T – Systems Slovakia pre študentov dennej formy štúdia na prvom  
   alebo druhom stupni vysokých škôl a univerzít, ktoré sa nachádzajú na východnom Slovensku 
   (Prešovský a Košický samosprávny kraj), ktorí majú trvalý pobyt na území Košického alebo 
   Prešovského samosprávneho kraja, študujú informačné technológie alebo príbuzné odbory.

57

Ak plánujete štúdium v zahraničí, do prípravy zahrňte aj problematiku uznávania dokladov o vzdelaní, 
ktoré získate. Môže sa stať, že doklad budete potrebovať uznať či už na účely výkonu povolania alebo 
pokračovania štúdia (uznanie na akademické účely). 
Zistite si vopred, aké podklady budete potrebovať, aby ste ich získali skôr, než sa vrátite na Slovensko. 

O uznaní vzdelania zo strednej školy v zahraničí rozhoduje príslušný krajský školský úrad, o uznaní 
vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí na akademické účely rozhoduje vysoká škola, ktorá 
uskutočňuje vzdelávanie v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako je získané vzdelanie. 
Ak v Slovenskej republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne Ministerstvo školstva SR (Stredisko na 
uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou medzinárodnej siete UNESCO – ENIC a medzinárodnej 
siete Európskej únie – NARIC). Bližšie informácie o stredisku a jeho službách: www.minedu.sk 

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní je automatické v prípade, ak je medzi Slovenskou republikou 
a štátom, z ktorého doklad pochádza, uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní 
rovnocennosti dokladov o vzdelaní (takáto dohoda je podpísaná s Českou republikou, Chorvátskou 
republikou, Maďarskou republikou, Spolkovou republikou Nemeckou, Poľskou republikou a Rumunskou 
republikou). Doklad o vysokoškolskom vzdelaní 3. stupňa (PhD.) získaný v členskom štáte Európskej 
únie, EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) alebo vo Švajčiarsku uzná ministerstvo školstva 
automaticky.

K žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vysoké školy spravidla vyžadujú:
- overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou s úradným prekladom  
   do slovenského jazyka,
- overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva, resp. overenú kópiu 
  výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach s úradným prekladom do slovenského 
  jazyka,
- odborné odporúčacie stanovisko Ministerstva školstva SR, Strediska na uznávanie dokladov  
  o vzdelaní, k stupňu vzdelania a k typu vzdelávacej inštitúcie v zahraničí, ktorá doklad o vzdelaní 
  vydala.

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť osvedčená orgánom 
štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky 
zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte.

Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie iných dokladov a informácií, 
ak je to nevyhnutné na posúdenie obsahu a rozsahu vzdelania nadobudnutého v zahraničí. Uznávanie 
dokladu o vzdelaní je spoplatnená služba.

Čo sa týka uznávania výsledkov časti štúdia, teda po absolvovaní zahraničného študijného pobytu počas 
riadneho štúdia na Slovensku, tu si stanovuje každá vysoká škola vlastné postupy (spravidla v rámci 
študijného poriadku). Odporúčame kontaktovať študijné oddelenie ešte pred nástupom na pobyt  
a dohodnúť si podmienky uznania skúšok, zápočtov, resp. kreditov.

       UZNÁVANIE ČASTI ŠTÚDIA A DOKLADOV O VZDELANÍ

Informácie o uznávaní zahraničných diplomov záujemcovia nájdu aj na portáli siete ENIC-NARIC  
(Európska sieť informačných stredísk – Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní) 
www.enic-naric.net
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       ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky s informáciami o štipendiách

www.saia.sk  – SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) – informácie o štipendiách 
vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd, z ponúk zahraničných vlád, štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko, 
spolupráca vo vede a vzdelávaní, štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD pre 
Slovensko, štipendiá multilaterálneho programu CEEPUS; v sekcii Štipendiá a granty sú štipendiá 
domácich a zahraničných nadácií, inštitúcií, o ktoré sa môžu uchádzať občania SR

www.euraxess.sk  –  národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.iedu.sk – Centrálny informačný portál rezortu školstva

www.saaic.sk  – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – informácie  
o Programe celoživotného vzdelávania Európskej únie LPP, ktorého súčasťou sú 4 sektorové 
podprogramy (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), tranzverzálny program a program 
Jean Monet

www.fulbright.sk  – Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR – informácie o štipendiách 
USA pre občanov SR

www.osf.sk  – Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation – informácie o štipendiách, 
ktoré na Slovensku administruje NOS-OSF

www.oms.sav.sk  – Odbor medzinárodnej spolupráce (OMS) Slovenskej akadémie vied. Informácie  
o medzinárodnej spolupráci akadémie, bilaterálnych a multilaterálnych programoch

www.visegradfund.org – Medzinárodný vyšehradský fond (IVF)

www.eurodesk.sk – portál európskej informačnej siete pre mládež

www.finaid.org – „sprievodca“ finančnou pomocou

www.internationalscholarships.com  – stránka s vyhľadávačom štipendií v zahraničí

Webové stránky o vzdelávacích systémoch, databázach vysokoškolských inštitúcií 

www.studyportals.eu – portál, na ktorom je možné vyhľadávať bakalárske (www.bachelorsportal.eu), 
magisterské (www.mastersportal.eu) a doktorandské programy (www.PhDportal.eu) na európskych 
vysokých školách

www.ploteus.org – Portal of Learning Opportunities Throughout the European Space – informácie  
o vzdelávacích možnostiach v Európe

www.study-in-europe.org – informácie o štúdiu v 32 európskych krajinách; prehľad univerzít, 
študijných programov a kurzov, štipendií

www.eurydice.org – informácie o štúdiu v európskych krajinách

http://univ.cc/ – zoznam a webstránky univerzít celého sveta

www.braintrack.com – Braintrack University-Index – linky na vyše 8 300 vysokoškolských inštitúcií  
vo viac ako 190 krajinách sveta 

http://siu.no/heir – The Higher Education Institution Registry – adresy vyše 7-tisíc vzdelávacích 
inštitúcií na celom svete

www.euroeducation.net – databáza s profilmi vyše 900 vysokoškolských inštitúcií v Európe

http://europe-online.universum.de/frame.pl – dôležité adresy a webstránky zo všetkých krajín 
Európskej únie

www.language-learning.net – vyhľadávač jazykových kurzov, vyše 10 000 škôl v 115 krajinách, 
ktoré ponúkajú kurzy 88 jazykov

www.internationaleducationmedia.com – vyhľadávač vzdelávacích inštitúcií v zahraničí podľa 
krajín

http://sfeuropa.swiss-science.ch/ – web stránky o európskych postgraduálnych študijných 
programoch s tematikou Európy (európske štúdiá, integrácia, ekonomika a pod.)

www.study-ineurope.org – informácie o možnostiach štúdia v Európe

www.aecinfo.org – Asociácia európskych konzervatórií, hudobných akadémií a vysokých škôl, 
kontaktné adresy 

www.mba.hobsons.com, www.llm.hobsons.com – MBA, LLM 

www.collegeview.com – CollegView

www.studyeurope.hobsons.com – Study Europe

http://iefa.org/search/index.html –  The International Education Financial Aid Website
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       ŠTANDARDIZOVANÉ TESTY A JAZYKOVÉ SKÚŠKY

Záujemcovia o študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí musia často dokladovať svoje jazykové znalosti certifikátmi z jazykových skúšok alebo
testov. Tieto štandardizované testy a skúšky slúžia na meranie a hodnotenie jazykových a vedomostných schopností ľudí pochádzajúcich z rôznych 
krajín sveta s rozdielnymi školskými systémami. Ak sa chcete uchádzať o štúdium v zahraničí alebo o štipendijný pobyt, zistite si, či pri prijímacom 
konaní alebo v žiadosti o štipendium musíte dokladovať znalosť jazyka certifikátom/diplomom a aké certifikáty/diplomy škola/inštitúcia akceptuje.
Pri viacerých testoch si treba uvedomiť, že skúšky sa nekonajú kedykoľvek. Niektoré majú iba niekoľko termínov do roka, na niektoré sa treba 
prihlásiť v dostatočnom časovom predstihu a počítať treba aj s tým, že výsledky testovaný dostane až niekoľko týždňov po teste. 
Niektoré z týchto testov (najmenej na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky/Common European Framework of 
Reference for Languages – CEFR) môžu slovenským maturantom nahradiť maturitu z cudzieho jazyka (anglického, francúzskeho, nemeckého, 
ruského, španielskeho a talianskeho). Zoznam týchto testov a skúšok je v prílohe vyhlášky ministerstva školstva o uznávaní náhrady maturitnej 
skúšky z cudzieho jazyka. 
Pripravili sme základné informácie o niektorých často vyžadovaných skúškach a testoch. Zamerali sme sa najmä na tie, toré sa dajú absolvovať na 
Slovensku, prípadne v susedných krajinách. Okrem štandardizovaných testov a skúšok, o ktorých sa viac dozviete v tomto bulletine, môžete na 
Slovensku získať certifikát TELC z viacerých jazykov. Systém európskych jazykových certifikátov The European Language Certificate (TELC) vznikol
ako odpoveď na požiadavku zamestnávateľských a obchodných organizácií Európskej únie vytvoriť jednotný hodnotiaci systém praktického a živého 
ovládania jazyka. Skúšky sa robia vo vyše 300 skúšobných centrách, držiteľom licencie skúšobného centra na Slovensku je Akadémia vzdelávania 
(www.aveducation.sk).  

Bližšie informácie o jazykových skúškach a vedomostných testoch, ich štruktúre, termínoch konania, prihlasovaní, spôsobe platby, sú zverejňované 
na webových stránkach uvedených pri jednotlivých testoch. Podrobnejšie informácie sú zverejnené aj na www.saia.sk v sekcii Poradenstvo o štúdiu 
v zahraničí/Jazykové a vedomostné testy.   
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Anglický jazyk 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language/Test z angličtiny ako cudzieho jazyka) – www.ets.org/toefl

Test sa vyžaduje od uchádzačov o bakalárske, 
magisterské a postgraduálne štúdium. Každá 
škola si stanovuje počet bodov, ktoré musí 
študent dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium. 

Platnosť testu: 2 roky
Poplatok: 180 USD
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Nitra
Test sa dá aj bezplatne vyskúšať na  
www.ets.org/toef/test preparation 

Registrácia: on-line (najneskôr 7 dní pred testom, 
za príplatok aj 3 pracovné dni pred testom), 
telefonicky (najneskôr 7 dní pred testom, za 
príplatok aj 3 pracovné dni pred testom) alebo 
poštou (5 – 6 týždňov pred testom).

Výsledky sú zverejnené na webstránke  
www.ets.org/toefl 15 pracovných dní po teste

ACT (American College Testing Program) – www.actstudent.org/index.html

Využíva sa pri prijímaní na bakalárske štúdium. 
Hodnotí sa angličtina, matematika, čítanie a 
analytické myslenie.

Poplatok: 47 USD
Platnosť testu: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava

Registrácia: najneskôr dva týždne pred termínom 
testu

Výsledky 4 až 7 týždňov po testovaní

SAT (Scholastic Aptitude Test) – www.collegeboard.org

Využíva sa pri pri prijímaní na bakalárske 
štúdium. 
SAT – Reasoning Test meria verbálne  
a matematické schopnosti; SAT – Subject Tests  
meria vedomosti z konkrétneho predmetu. 

Poplatok: SAT Reasoning Test: 71 USD
SAT Subject Test: 46 USD + poplatok za príslušný 
test (Language Test with Listening + 20 USD, 
ostatné testy + 9 USD)
Testovanie na Slovensku: Bratislava

Registrácia: on-line alebo poštou (odporúča sa  
6 týždňov pred termínom testu).
Každý kandidát si môže stiahnuť jeden test, vrátane 
informácií o eseji. (www.collegeboard.com/student/
testing/sat/prep_one/test.html)

Výsledky 4 – 5 týždňov po napísaní testu. 
Uchádzači, ktorí sa zaregistrovali on-line si výsledky 
môžu pozrieť na wesbtránke.

GRE (Graduate Record Examinations) – www.gre.org

Využíva sa pri prijímaní na magisterské  
a postgraduálne štúdium (Master, PhD) 
na univerzitách v USA. General Test meria 
verbálne, matematické a analytické schopnosti, 
Subject Test meria vedomosti v konkrétnom 
odbore

Poplatok: GRE General test 190 USD,  
GRE Subject test 160 USD
Platnosť testu: 5 rokov 

Testovacie centrá: (najbližšie) General Test 
počítačová forma: Praha, Budapešť, písomná 
forma: Viedeň;  
Subject Test písomná forma: Bratislava, Viedeň, 
Praha.

Registrácia: na počítačovú formu GRE General Test 
je on-line, telefonicky, faxom alebo poštou; na 
písomnú formu je on-line alebo poštou.

Prípravné testy a modelové otázky:  
www.gre.org/pracmats.html

Výsledky počítačovej formy zasiela ETS 10 – 15 dní 
po napísaní testu, výsledky písomnej formy zasiela 
6 – 8 týždňov po napísaní testu 

Podrobnejšie informácie o amerických testoch (TOEFL, 
ACT, SAT, GRE, GMAT) nájdete okrem uvedených webových 
stránok aj v registračných bulletinoch, ktoré môžete získať 
v pracoviskách SAIA alebo v kancelárii Fulbrightovej komisie 
(Levická 3, Bratislava, www.fulbright.sk).
Pri prihlasovaní sa poštou na niektoré testy sa akceptuje 
iba originálny formulár, ktorý je súčasťou registračných 
bulletinov.
V informačnom centre SAIA v Bratislave je možnosť 
prezenčného štúdia prípravných materiálov na americké 
jazykové a vedomostné testy, ako aj možnosť urobiť 
modelové testy na počítači. Učebné materiály aj na domáce 
štúdium zapožičiava Fulbrightova komisia.
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GMAT (Graduate Management Admission Test) – www.mba.com

Využíva sa pri prijímaní na program Master of Business Administration (MBA) nielen v USA, ale na 
celom svete. Meria verbálne, matematické a analytické schopnosti uchádzača.

Poplatok: 250 USD
Platnosť testu: 5 rokov
Testovacie centrum: (najbližšie) Praha

Registrácia: on-line, telefonicky, faxom, poštou.

Prípravný GMAT Powerprep Software:  
www.mba.com/mba/TaketheGMAT

Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny  (Cambridge exams in English for Speakers of Other Languages – ESOL) – www.cambridgeesol.org

FCE – First Certificate in English (B2) – akceptujú aj niektoré fakulty na slovenských univerzitách 
CAE – Certificate in Advanced English (C1) –  je jedným z predpokladov pri zápise na väčšinu 
          britských univerzít.
CPE – Certificate of Proficiency in English (C2) – najvyšší stupeň Cambridgeských skúšok

Poplatok: FCE 170 eur, CAE  180 eur, CPE 185 eur
Platnosť testu: celoživotná 
Testovacie centrá: Banská Bystrica, Bratislava, 
Košice, Šurany

Registrácia: on-line na  
http://examinations.britishcouncil.org  
alebo v Britskej rade (www.britishcouncil.sk)

IELTS (International English Language Testing System) – www.ielts.org

Vyžadujú ho mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande  
a Kanade. Skúška postupne získava väčšie uplatnenie aj v Spojených štátoch amerických.

Poplatok: 185 eur 
Platnosť: 2 roky

Prihlasovanie: 6 týždňov pred testom
www.britishcouncil.sk

Grécky jazyk
Certifikát o znalosti gréckeho jazyka – www.greek-language.gr

Certifikáty pod gesciou gréckeho ministerstva školstva udeľuje Centrum gréckeho jazyka CGL  
v Solúne (Tesaloniky). Úroveň C umožňuje zapísať sa na štúdium na vysokých školách v Grécku.

Testovanie na Slovensku: Prešov Registrácia: Katedra gréckeho jazyka a kultúry 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej 
univerzity – Skúšobné centrum gréckeho jazyka
www.unipo.sk/6018

Francúzsky jazyk
DELF (Diplôme d´études en langue française), DALF (Diplôme approfondi de langue française) – www.ciep.fr, www.ifb.sk

Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka 
zahraničných kandidátov.

Poplatok: od 49 do 99 eur podľa stupňa úrovne 
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava,  
Banská Bystica, Košice 

Prihlasovanie: Francúzsky inštitút v Bratislave 
(www.ifb.sk), Francúzska aliancia v Banskej Bystrici 
(www.afbb.sk), Francúzska aliancia  
v Košiciach (www.afke.sk)

TCF (Test de Connaissance du français) – www.ciep.fr, www.ifb.sk

Test znalosti francúzskeho jazyka ministerstva školstva Testovanie na Slovensku: Bratislava Prihlasovanie: Francúzsky inštitút v Bratislave 
(www.ifb.sk)

Japonský jazyk
JLPT (Japanese-Language Proficiency Test ) – www.jlpt.jp/e/index.html

Medzinárodný certifikát potvrdzujúci znalosť japonského jazyka.  Testovanie (najbližšie): Budapešť (Maďarsko) 

Nemecký jazyk
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) – www.testdaf.de

Štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje pokročilú úroveň znalostí nemeckého jazyka a je oficiálne
uznávaným dokladom oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole v Nemecku. 

Poplatok: 175 EUR
Platnosť testu: 2 roky od dátumu vystavenia 
Testovacie centrum: Bratislava

Bližšie informácie: Goethe Institut v Bratislave 
v spolupráci s Centrom cudzích jazykov na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave, kontaktná 
osoba: Heike Kuban, e-mail: heike.kuban@gmx.de
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Skúšky z Goetheho inštitútu (Goethe Institut – www.goethe.de) 

Zentrale Oberstufenprüfung – ZOP (C2) – doklad o kvalifikovanom ovládaní nemeckého jazyka.
Skúška zodpovedá stupňu obtiažnosti Kleines Deutches Sprachdiplom. Skúška oprávňuje na štúdium na 
nemeckých vysokých školách.

Kleines Deutsches Sprachdiplom – KDS (C2) – vysvedčenie oprávňuje na štúdium na nemeckých 
vysokých školách a univerzitách.

Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS – doklad o znalosti nemeckého jazyka na úrovni materinskej 
reči. Diplom oprávňuje na štúdium na nemeckých vysokých školách a univerzitách (prekračuje požiadavky 
kladené pri týchto skúškach). 

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International – PWDI – Medzinárodná skúška z hospodárskej nemčiny  

Poplatok:
ZOP  121 eur interní účastníci kurzov,  
         138 eur externí účastníci kurzov

KDS 138 eur interní učastníci kurzov,  
        153 eur  externí účastníci kurzov

PWDI 103 eur interní účastníci kurzov,  
          121 eur externí účastníci kurzov

Bližšie informácie:  
Goethe inštitút –  www.goethe.de
Rakúsky inštitút – www.oesterreichinstitut.sk
(informácie o Rakúskom jazykovom diplome  
z nemeckého jazyka – ÖSD)

Ruský jazyk
TRKI (Testirovanie po russkomu jazyku kak inostrannomu)

Medzinárodný test pod gesciou ministerstva školstva a vedy. Certifikát TRKI-1 (stredná úroveň) sa
akceptuje pri zápise na vysoké školy, na získanie bakalárskeho a magisterského titulu je potrebný TRKI-2 
(pokročilá úroveň)

Poplatok: od 50 do 120 eur podľa úrovne 
Platnosť: neobmedzená 
Testovanie na Slovensku: Bratislava

Bližšie informácie: Ruské centrum vedy a kultúry  
v Bratislave – www.rcvkba.sk 
www.philol.msu.ru/rus/kaf/testcentre,  
www.rudn.ru/fpkp/programs

Španielsky jazyk
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) –  http://diplomas.cervantes.es

Osvedčenia o znalosti španielčiny ako cudzieho jazyka udeľované španielskym ministerstvom školstva 
a kultúry. Skúšky vypracováva a hodnotí Univerzita v Salamanke, za organizáciu zodpovedá Instituto 
Cervantes.

Poplatok: od 35 do 71 eur podľa stupňa úrovne 
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava

Prihlasovanie: Aula Cervantes  
(aula.bratislava@cervantes.es)

Na stránke http://diplomas.cervantes.es sú príručky  
pre získanie diplomov DELE

Taliansky jazyk
C.I.L.S. (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera/Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho jazyka) – http://cils.unistrasi.it, www.iicbratislava.esteri.it

Osvedčenie udeľuje Universita per Stranieri di Siena na základe dohody s Ministerstvom zahraničných 
vecí Talianskej republiky. Stupeň Livello Due/B2 umožňuje zápis na talianske univerzity, Livello Tre/C1 sa 
vyžaduje pre zápis do kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti talianskeho jazyka na
Universitá per Stranieri di Siena

Poplatok: od 30 do 90 eur podľa stupňa úrovne
Platnosť: neobmedzená

Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút  
www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava 



               Štipendiá a granty 2011/2012

STREDOEURÓPSKA UNIVERZITA V BUDAPEŠTI (CEU)
predpokladaná uzávierka v novembri 2010, januári a marci 2011 

Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti je medzinárodne uznávaná inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku. 

CEU je registrovaná v štáte New York a akreditovaná jednou zo šiestich základných regionálnych akreditačných agentúr v USA  
(Middle States Association of Colleges and Schools – www.msche.org). V roku 2004 získala štátnu akreditáciu a bola uznaná ako 
súkromná inštitúcia v Maďarskej republike.

CEU udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí 
doktorandi získavajú plné štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium na https://online.ceu.hu

Oblasti štúdia na CEU a akademické tituly: 
Ekonómia (MA, PhD), 
Enviromentálne vedy (MS, PhD), 
Rodové štúdiá (MA, PhD), 
História (MA, PhD), 
Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá (MA, PhD), 
Právne vedy (LLM, MA, SJD), 
Aplikovaná matematika (PhD), 
Stredoveké štúdiá (MA, PhD), 
Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD), 
Filozofia (PhD),
Politické vedy (MA, PhD), 
Sociológia a sociálna antropológia (MA, PhD).

Ďalšie pracoviská CEU: 
• Obchodná akadémia CEU (BS, MBA, MS, IMM) – bez štipendia
• Centrum politických štúdií (MPP)

Požiadavky na uchádzačov:
• ukončené vysokoškolské štúdium v čase nástupu na štúdium,
• znalosť anglického jazyka,
• splnenie špecifických podmienok pre jednotlivé programy.

 
ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ PROGRAMY CEU 

Summer university (SUN) organizuje 2- a 3-týždňové semináre v oblasti humanitných  
a spoločenských vied s cieľom podporiť výskum a jeho integráciu do vyučovacieho procesu. Uchádzať sa môžu učitelia vysokých 
škôl, doktorandi vo vyšších ročníkoch, vedeckí pracovníci a odborníci z oblasti humanitných a spoločenských vied. Vyučovacím 
jazykom je angličtina. Uzávierka je spravidla vo februári.

V rámci programu Course Development Competition podporuje vysokoškolských učiteľov, ktorí chcú vytvárať a inovovať učebné 
osnovy, zaviesť nové študijné programy. Vybraní kandidáti získajú 10-mesačné štipendium, financie na učebný materiál atď.
Uzávierka je spravidla v novembri.

Hosting a CEU Lecturer – je program adresovaný univerzitám a inštitúciám vyššieho vzdelávania, ktoré majú záujem pozvať si 
vyučujúceho zo CEU na prednášky alebo série prednášok (max. na 1 týždeň). CEU hradí vysielanému profesorovi cestovné náklady 
a v prípade potreby aj ubytovanie. Žiadosti sa podávajú priebežne. 

Podrobnejšie informácie a termíny na podanie prihlášok k jednotlivým programom: www.ceu.hu/sep

Bližšie informácie: www. saia.sk (marcela.grosekova@saia.sk), www.ceu.hu



Sciex-NMSch

 Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný 
fond) je financovaný z grantu Švajčiarska v rámci
Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii  
a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Na Slovensku sa program Sciex-NMSch realizuje v rokoch 2010 až 2016 .   
Koordinačnou jednotkou programu na Slovensku je SAIA, n. o.

■ výskumné štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov 
    (doktorandov a postdoktorandov)  
■ finančná podpora krátkodobých výskumných návštev 
   pre starších výskumných pracovníkov, ktorí okrem vlastných výskumných aktivít  
   pôsobia aj ako tútori mladých výskumných pracovníkov 

Prvá uzávierka predkladania žiadostí 
1. november 2010 

V rokoch 2011 − 2014 sa predpokladá jedna uzávierka ročne, 1. apríla.  

Bližšie informácie:  

Sciex-NMSch poskytuje štipendiá na výskumné projekty vo všetkých akademických 
disciplínach, v ktorých chcú dvaja výskumní pracovníci alebo pracoviská zo 
Švajčiarskej konfederácie a nových členských štátov Európskej únie (EU-8) 
spolupracovať a majú potrebné odborné znalosti a kvalifikované ľudské zdroje.

EU-8: Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, 
Slovinsko www.saia.sk  

www.sciex.sk

Slovenská republika
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V skratke

E-KU

Piaristická 2, 949 01 Nitra   � tel.: 037 / 6542 456   � fax: 037 / 6542 452

e-mail: eku.os@eku.sk   � http://www.eku.sk

Skúška: TOEFL® (Test of English as a Foreign Language). Najrozší-
renejšia a najžiadanejšia skúška z angličtiny na celom svete. Od roku 1964
vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov. Test sa administruje
vo viac ako 180 krajinách po celom svete. Výsledky TOEFL akceptuje viac
ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr. V E – KU sa test
vykonáva každý mesiac.

Skúškové centrum TOEFL® iBT
(ETS Authorized TOEFL® iBT Center)

Skúšky ECL: stupne A2, B1, B2, C1. E – KU sa
špecializuje na skúšku zo slovenčiny pre cudzincov.

Regionálne skúškové centrum ECL
(Regional Examination Centre of  European Consortium
for the Certificate of Attainment in Modern Languages)

Skúšky: Start Deutsch 1, Start Deutsch 2,  ZD, Goethe-Zertifikat B2,
Goethe-Zertifikat C1, ZOP a ZDfB. Úspešní absolventi skúšky ZOP (Zen-
trale Oberstufenprüfung) majú otvorené dvere na všetky nemecké, rakúske
a švajčiarske univerzity, pretože táto skúška ich oslobodzuje od prijímacích
jazykových skúšok z nemčiny. Na mnohých univerzitách sa uznáva aj
skúška Goethe-Zertifikat C1.

najväčší držiteľ jazykovýchlicencií v SRjazykové skúšky a certifikáty

prípravné kurzy

www.eku.sk

Skúšky: základná štátna jazyková skúška (AJ, NJ, FJ, TJ, ŠJ, RJ),
všeobecná štátna jazyková skúška (AJ, NJ, FJ, TJ), špeciálna štátna
jazyková skúška pre odbor prekladateľský (AJ, NJ). Oprávnenie vyko-
návať štátne jazykové skúšky od roku 1999.

Štátne jazykové skúšky

Akreditovaná škola
MŠ SR

Skúšky: Preliminary, Access, Achiever, Communicator, Expert a špe-
cializovaná skúška Business English. Skúšky sú medzinárodne uznávané.

Skúškové centrum City & Guilds
(City & Guilds Examination Centre)

Skúškové centrum Goetheho inštitútu
(Prüfungszentrum des Goethe-Instituts)
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